
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.  

В.о.Голови 
Правлiння       Гришко О.А. 

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

М.П. 
25.04.2016 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Банк iнвестицiй та заощаджень" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

33695095 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Шевченкiвський, 04119, м. Київ, Мельникова 83-д 

5. Міжміський код, телефон та факс 

+38(044)207-70-20 (044) 207-70-22 

6. Електронна поштова адреса 

info@bisbank.com.ua 
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2016 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Вiдомостi НКЦПФР     

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці  в мережі Інтернет  

  (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 X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

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 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 емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

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) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)  

32. 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) 

 

33. Примітки 

У звiтi вiдсутня iнформацi про: 
- "iнформацiя про облiгацiї емiтента" у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював 
випуску облiгацiй у звiтному роцi; 
- "iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" у зв'язку з тим, що 
емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних паперiв; 
- " iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" у зв'язку з 
тим, що емiтент не здiйснював викупу власних акцiй протягом звiтного 
перiоду; 
- " iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" у зв'язку з тим, що 
емiтент здiйснював випуск усiх цiнних паперiв у бездокументарнiй формi; 
- "iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" у зв'язку з тим, що 
емiтент є банкiвською установою; 
- "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних 
паперiв" у зв'язку з тим, борговi цiннi папери не випускались та гарантiї третiх 
осiб не надавались; 
- "звiт про стан об'єкта нерухомостi " у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював 
випуску цiльових облiгацiй; 
- "iнформацiя про похiднi цiннi папери" у зв'язку з тим, що емiтент не 
здiйснював випуску похiдних цiнних паперiв; 



- "iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" 
у зв'язку з тим, що емiтент є банкiвською установою; 
- "iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" у зв'язку з тим, що 
емiтент є банкiвською установою. 
- "iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" у зв'язку з тим, що емiтент не 
здiйснював випуску iпотечних облiгацiй, 
- "iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" у зв'язку з 
тим, що емiтент не здiйснював випуску iпотечних облiгацiй, 
- "iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" у зв'язку з тим, що емiтент 
не здiйснював випуску iпотечнихсертифiкатiв, 
- "iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових 
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за 
якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" у 
зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуску iпотечних облiгацiй та 
сертифiкатiв, 
- вiдомостi щодо ФОН, у зв'язку з тим, що емiтент не займався дiяльнiстю 
пов'язоную з ФОН. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Банк iнвестицiй та заощаджень" 

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

серiя А01 №306993 

3. Дата проведення державної реєстрації 

29.10.2009 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

500000000 

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) 
239 

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

64.19 Iнше види грошового посередництва 

 

 

10. Органи управління підприємства 

Органами управлiння ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" є: 1. Загальнi збори акцiонерiв. 2. 
Спостережна рада. 3. Правлiння.  

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 

32002115201026 

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»  

5) МФО банку 

320478 



6) поточний рахунок 

16008125910 
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 

Банкiвська 221 24.10.2011 Нацiональний 
банк України Необмежена 

Опис Банкiвська лiцензiя видається без обмеження 
термiну дiї. 

  

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй 221-3 21.06.2013 Нацiональний 
банк України Необмежена 

Опис Видається без обмеження термiну дiї. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi 
цiнними паперами - брокерська дiяльнiсть 286951 25.07.2014 

Нацiональна 
комiсiя з 
цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис Термiн дiї необмежений 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi 
цiнними паперами - дилерська дiяльнiсть 286952 25.07.2014 

Нацiональна 
комiсiя з 
цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис Термiн дiї необмежений 

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БIЗНЕС IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

38237418 

4) місцезнаходження 

03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська 143/2 

5) опис 

ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" станом на звiтну дату володiє часткою у розмiрi 4,9% 
статуного капiталу ТОВ "БIЗНЕС IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ". Частка в статутному 
капiталi придбана за рахунок грошових коштiв. Права, що належать ПАТ "Банк iнвестицiй та 
заощаджень" стосовно управлiння товариства, включають в себе: 
- брати участь в управлiннi справами товариства, 
- брати участь в розподiлi прибутку товариства та одержуннiйого частки та iншi права згiдно 
установчих документiв товариства. 

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 

1 2 3 

21.12.2009 21.12.2009 Стеценко Наталiя Анатолiївна 

Опис Стеценко Н.А. станом на звiтну дату має досвiд корпоративного секретаря протягом 6 
рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В ПАТ "Банк 

iнвестицiй та заощаджень" працює з моменту його створення. 

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 

ТОВ "Рейтингове 
агентство "Кредит-

Рейтинг" 

уповноважене рейтингове 
агентство 08.09.2015 А-, прогноз стабiльний 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

ТОВ "Компанiя 
"Єврорезерв"" 25641935 01023Україна м. Київ вул. 

Шота Руставелi 16 5.2002 



ТОВ "Спецпроект-
Перспектива" 33731830 43000Україна м. Луцьк 

вул. Дубнiвська 23 2.7728 

ТОВ "ЗОЛОТАР" 39150731 43023Україна м.Луцьк вул. 
Лiдавська, буд. 2 9.99 

ТОВ "КАПIТАЛ 
СТАНДАРТ ГРУП" 39043319 

43025Україна м. Луцьк 
вул. Даргомижського, буд. 

7 
9.99 

ТОВ "ФОНДОВI 
IНIЦIАТИВИ" 39194171 43026Україна м. Луцьк 

вул. Єршова, буд. 11, оф. 7 9.99 

ТОВ "ЛIНГОТ ФIНАНС" 39143588 43010Україна м. Луцьк 
просп. Волi, буд. 33 А 9.99 

Прізвище, ім"я, по 
батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Лагур Сергiй Миколайович СО 255574 04.11.1999 Шевченкiвське РУ ГУ 
МВС України в м.Києвi 9.154 

Iвахiв Степан Петрович АС 066316 10.04.1996 Луцьке МУУМВС України 
у Волинськiй областi 9.9 

Попов Андрiй 
Володимирович 

ВА 190179 14.02.1996 Слов'янське МВ УМВС 
України в Донецькiй областi 9.7998 

Гаврилюк Лариса 
Ростиславiвна 

АС 045423 18.07.1995 Кiверцiвським РВ УМВС 
України у Волинськiй областi 1.8 

Волинець Оксана 
Вiталiївна 

ВР 040669 01.11.2002 Луцьке МВ УМВС України 
у Волинськiй областi 0.8168 

Єремеєв Євген Миронович СР 614067 15.09.1999 Рiвненським МВ УМВС 
України в Рiвненськiй областi 1.494 

Галущак Олег Iгорович АС 158680 05.02.1997 Луцьке МУУМВС України 
у Волинськiй обл. 0.9172 

Москаленко Iнна 
Олександрiвна 

СМ 564522 02.09.2003 Вишгородським РВ ГУ 
МВС України в Київськiй областi 5.01 

Одуха Микола Сергiйович КА 867500 10.07.1998 Галицьким РВ ЛМУ 
УМВС України у Львiвськiй обл. 2.1846 

Одуха Аннелiя Павлiвна КА 867501 10.07.1998 Галицьким РВ ЛМУ 
УМВС України у Львiвськiй обл. 2.1846 

Пастушок Валерiя Iванiвна КС 396278 10.04.2005 Яворiвським Рв УМВС 
УКраїни у Львiвськiй областi 1.9 

Романiв Михайло Петрович КА 043297 21.03.1996 Буським РВ УМВС 
України у Львiвськiй областi 1.766 

Деревянчук Ольга Iванiвна КА 713474 15.12.1997 Личакiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 1.9 

Гайовишин Юлiя Петрiвна КВ 798179 30.10.2001 Шевченкiвським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львiвськiй областi 1.9 

Димiнський Петро 
Петрович 

КА 424784 12.05.1997 Франкiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй областi 1.34 

Усього 100.000000000000 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 



1) посада 

Голова Спостережної ради 

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

Гришко Валерiй Анатолiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 822279 04.10.2001 Шевченкiвське РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

Вища, Київський державний економiчний унiверситет, кандидат економiчних наук 

6) стаж роботи (років)** 

22 

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

З 21.04.2009 року по 07.03.2014 року - ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень, Заступник Голови 
Спостережної Ради. З квiтня 2014 року по теперiшнiй час - Голова Спостережної Ради. 

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

25.04.2015 до моменту переобрання 

9) Опис 

Спостережна рада Банку здiйснює такi основнi функцiї: 
1) призначає i звiльняє Голову Правлiння Банку, членiв Правлiння Банку та головного бухгалтера 
Банку; 
2) контролює дiяльнiсть Правлiння Банку; 
3) визначає зовнiшнього аудитора; 
4) встановлює порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю 
Банку; 
5) приймає рiшення щодо покриття збиткiв; 
6) приймає рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i 
представництв банку, затвердження їх статутiв i положень; 
7) затверджує умови оплати працi та матерiального стимулювання членiв Правлiння Банку; 
8) готує пропозицiї щодо питань, якi виносяться на Загальнi збори учасникiв; 
9) вирiшує питання про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Банку. 
10) здiйснює iншi повноваження згiдно Статуту Банку та делегованi Загальними зборами 
акцiонерiв Банку. 
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, емiтентом вказанiй посадовiй 
особi не виплачувалась. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Грiдiн Євген Георгiйович  



3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 441811 27.02.1997 Залiзничним РУГУ МВС України в м.Києвi 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

Вища, Київський державний економiчний унiверситет 

6) стаж роботи (років)** 

21 

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

Грiдiн Є. Г обiймає наступнi посади: - директора ТОВ "Трайдент ТРД", директора ТОВ 
"Телерадiокомпанiя"УТ-Захiд", директора ТОВ "ФОРГАНГ", директора ТОВ "ГЕОМАК". 

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

13.04.2013 до моменту переобрання 

9) Опис 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю емiтента. 
Ревiзiйна комiсiя: 
1. контролює дотримання БАНКОМ законодавства України i нормативно-правових актiв 
Нацiонального банку України; 
2. розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним 
зборам акцiонерiв; 
3. щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi БАНКУ за 
пiдсумками попереднього (звiтного) року; 
4. вносить на Загальнi збори акцiонерiв або Спостережнiй радi БАНКУ пропозицiї щодо будь-яких 
питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i 
стабiльностi БАНКУ та захисту iнтересiв клiєнтiв. 
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, емiтентом вказанiй посадовiй 
особi не виплачувалась. 
Голова Ревiзiйної комiсiї обiймає наступнi посади:  
- директора ТОВ "Трайдент ТРД" мiсцезнаходження 03141, м.Київ, вул.Солом`янська, 33, 
- директора ТОВ "Телерадiокомпанiя"УТ-Захiд", мiсцезнаходження 79066,Львiвська обл.,м.Львiв 
,вул.Сихiвська, буд 8, 
- директора ТОВ "ФОРГАНГ", мiсцезнаходження 03057, м.Київ, вул.Софiї Перовської, будинок 
6/11, 
- директора ТОВ "ГЕОМАК", мiсцезнаходження 04136, м. Київ, вул. Маршала Гречка, буд. 14. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

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

Верба Тетяна Олександрiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 



ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 915423 12.11.1998 Московське РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

Вища, Київський iнститут народного господарства 

6) стаж роботи (років)** 

19 

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

Протягом останнiх п'ти рокiв займає посаду Головного бухгалтера ПАТ "Банк iнвестицiй та 
заощаджень" 

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

09.08.2005 до моменту переобрання 

9) Опис 

Правлiння уповноважене вчиняти дiї та нести вiдповiдальнiсть за їх здiйснення згiдно Статуту 
Банку. 
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розкладу 
емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю. 
Головний бухгалтер у межах своєї компетенцiї також здiйснює керiвництво роботою 
операцiйного департаменту; управлiння iнформацiйних технологiй, з питань бухгалтерського 
облiку; управлiння бухгалтерського облiку; управлiння внутрiшньобанкiвського контролю; 
управлiння методологiї з питань бухгалтерського облiку. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння, начальник управлiння банкiвської безпеки 

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

Гаврилюк Вадим Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 328903 26.11.1996 Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

Освiта - вища, Мiжнародний унiверситет фiнансiв 

6) стаж роботи (років)** 

6 

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

З 12.03. 2009 року займав посаду начальника вiддiлу банкiвської безпеки ПАТ "Банк iнвестицiй та 



заощаджень" 

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

20.06.2011 до моменту переобрання 

9) Опис 

Правлiння уповноважене вчиняти дiї та нести вiдповiдальнiсть за їх здiйснення згiдно Статуту 
Банку. 
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розкладу 
емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю. 
Член Правлiння, начальник управлiння банкiвської безпеки в межах своєї компетенцiї забезпечує 
запобiгання будь-яких протиправних дiй з боку третiх осiб по вiдношенню до акцiонерiв Банку, 
клiєнтiв Банку, його дiлових партнерiв та персоналу Банку, удосконалення та оптимiзацiю 
комплексної багаторiвневої системи управлiння та контролю за господарською дiяльнiстю Банку, 
окремими структурними пiдроздiлами Банку та проведенням банкiвських операцiй. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння, начальник департаменту з питань аналiзу та управлiння ризиками 

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

Омельченко Олександр Вiкторович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 087337 09.04.1996 Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Освiта - вища, Українсько-фiнський iнститут менеджменту i бiзнесу 

6) стаж роботи (років)** 

16 

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

З 21.10.2008 року займає посаду начальника департаменту з питань аналiзу та управлiння 
ризиками ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" 

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

20.06.2011 до моменту переобрання 

9) Опис 

Правлiння уповноважене вчиняти дiї та нести вiдповiдальнiсть за їх здiйснення згiдно Статуту 
Банку. 
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розкладу 
емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю. 
Член Правлiння, начальник департаменту з питань аналiзу та управлiння ризиками в межах своєї 
компетенцiї забезпечує впровадження системи управлiння ризиками, 
стратегiчне планування, складання бюджету та оперативний контроль його виконання, 



органiзацiю та контроль процесу складання та надання до НБУ статистичної звiтностi 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння, заступник Голови Правлiння, начальник Департаменту роздрiбного бiзнесу 

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

Стеблевська Вiкторiя Вячеславiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СМ 151299 29.09.1999 Фастiвським МРВ ГУМВС України в Київськiй областi 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

Вища, Київський державний економiчний унiверситет 

6) стаж роботи (років)** 

15 

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

З жовтня 2007 року по липень 2013 року обiймала посаду Директора Центрального регiонального 
департаменту ПАТ «ФIДОБАНК» 

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

16.12.2013 до моменту переобрання 

9) Опис 

Правлiння уповноважене вчиняти дiї та нести вiдповiдальнiсть за їх здiйснення згiдно Статуту 
Банку. 
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розкладу 
емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю. 
Начальник департаменту роздрiбного бiзнесу забезпечує органiзацюя, керiвництво та контроль 
роздрiбного бiзнесу банку, ефективну дiяльнiсть мережi вiддiлень, роботу iнших пiдпорядкованих 
пiдроздiлiв, зокрема в частинi: розвитку та пiдтримки роздрiбного бiзнесу, залучення та 
обслуговування роздрiбних клiєнтiв, розробки банкiвських продуктiв, розвитку карткового 
бiзнесу, впровадження маркетингових заходiв. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння, В.о. Голови Правлiння 

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

Гришко Олена Анатолiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 



СН 845853 Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

Вища, Київський державний економiчний унiверситет 

6) стаж роботи (років)** 

18 

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

2010 – 2011 роки в ПАТ «КОНВЕРСБАНК» заступник Голови Правлiння, Вiце-Президент 
Корпусу Вiце-Президентiв Апарату при Наглядовiй радi, Директор Департаменту ризик 
менеджменту, Член Правлiння; 2012-2013 роки в ПАТ «Аграрний комерцiйний банк» Заступник 
Голови Правлiння З 03 квiтня 2014 року Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння ПАТ "Банк 
iнвестицiй та заощаджень" З 11.11.2015 року по теперiшнiй час В.о. Голови Правлiння ПАТ "Банк 
iнвестицiй та заощаджень" 

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

11.11.2015 до моменту переобрання 

9) Опис 

Правлiння уповноважене вчиняти дiї та нести вiдповiдальнiсть за їх здiйснення згiдно Статуту 
Банку. 
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розкладу 
емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю. 
В.о. Голови Правлiння керує роботою Правлiння та має такi повноваження:  
- органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання Правлiння, визначає їх порядок денний та 
головує на них; 
- розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння; 
- здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Банку на пiдставi рiшень та доручень Правлiння; 
- контролює дiяльнiсть членiв Правлiння; 
- видає довiреностi на вчинення правочинiв вiд iменi Банку чи для представництва iнтересiв Банку; 
- без довiреностi дiє вiд iменi Банку та представляє його iнтереси у вiдносинах з державними 
органами, пiдприємствами, органiзацiями, установами, iншими юридичними особами всiх 
органiзацiйно-правових форм, громадськими органiзацiями, фiзичними особами, iншими 
суб’єктами, якi виступають у правових вiдносинах як на територiї України, так i за її межами, 
враховуючи рiшення та рекомендацiї Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної ради; 
- самостiйно (без попереднього чи додаткового погодження органами Банку) вчиняє (чи надає 
прав/доручення на вчинення) будь-якi правочини вiд iменi Банку, окрiм випадкiв, коли вiдповiдно 
до законодавства України, Статуту, цього Положення, рiшення про вчинення такого правочину 
вiднесено до компетенцiї Спостережної ради або Загальних зборiв акцiонерiв чи коли вимагається 
погодження (отримання дозволу) вiд зазначених органiв на укладення правочину; 
- приймає рiшення про вiдчуження майна Банку, у тому числi щодо передачi майна в заставу для 
забезпечення його зобов'язань, якщо балансова вартiсть такого майна становить до 0,025 % 
включно Статутного капiталу Банку; 
- пiдписує вiд iменi Банку кредитнi, депозитнi, господарськi та iншi договори, пов’язанi з 
дiяльнiстю Банку, договори стосовно розпорядження майном Банку тощо – у порядку та з 
урахуванням обмежень, установлених Статутом, цим Положенням, контрактом, укладеним iз 
Головою Правлiння, та законодавством України; 
- вживає заходи з досудового врегулювання спорiв, звернення стягнення на предмет застави, 
пiдписує позови та скарги, будь-якi iншi документи, що стосуються судових розглядiв, позовiв та 
скарг, представляє iнтереси Банку в судах, органах державної виконавчої служби чи iнших 



органах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому 
процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, 
змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати 
виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй 
особi; 
- затверджує штатний розпис Банку; 
- наймає та звiльняє працiвникiв Банку, застосовує до них заходи заохочення та накладає 
дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв 
Банку; 
- у межах своєї компетенцiї видає накази, розпорядження, дає вказiвки, обов'язковi для виконання 
всiма працiвниками Банку; 
- установлює форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Банку вiдповiдно до вимог 
законодавства України; 
- пiдписує вiд iменi Банку Колективний договiр; 
- пiдписує вiд iменi Банку цивiльно-правовi та трудовi договори з Головою та членами 
Спостережної ради щодо виконання ними функцiй Голови/ члена Спостережної ради на умовах, 
затверджених рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв; 
- затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Банку; 
- приймає рiшення про розпорядження майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства 
України, Статуту Банку, цього Положення та iнших документiв Банку; 
- рекомендує Спостережнiй радi кандидатури осiб для призначення їх до складу Правлiння; 
- органiзовує скликання позачергових засiдань Спостережної ради, має право бути присутнiм на 
засiданнях Спостережної ради; 
- має право бути присутнiм на засiданнях Загальних зборiв акцiонерiв; 
- виносить в установленому порядку на розгляд Правлiння, Спостережної ради, Загальних зборiв 
акцiонерiв Банку питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 
- приймає рiшення про списання з балансу Банку основних засобiв та iнших необоротних активiв, 
непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, 
пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, втрачених унаслiдок крадiжок або виявлених 
як нестача в результатi iнвентаризацiї, балансова вартiсть, яких становить до 0,025 % Статутного 
капiталу Банку; 
- виконує iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної Ради 

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

Константiнова Анна Валерiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

МЕ 762560 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

Вища, Нацiональний аграрний унiверситет 

6) стаж роботи (років)** 



16 

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

ПП "Iвiнс" головний бухгалтер з 01.2011 по 11.2013 року, ГО "нацiональна Лiга стрiльби з 
блочного луку України", головний бухгалтер з 11.2013 по 09.2014 року, БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД 
«СТУПЕНI МАЙСТЕРНОСТI» директор з 25.09.2014 року  

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

25.04.2015 до моменту переобрання 

9) Опис 

Серед основних питань, що вiднесено до виключної компетенцiї Спостережної ради є: 
1) затвердження стратегiї розвитку Банку; 
2) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками,  
3) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку  
4) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; 
5) визначення кредитної полiтики Банку; 
6) визначення (затвердження) органiзацiйної структури Банку,  
7) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв 
Банку;  
8) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв  
9)призначення i звiльнення Голови, заступникiв Голови та членiв Правлiння,  
10)здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку,  
11) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту,  
12) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими 
органами державної влади та управлiння,  
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,  
14) вирiшення питань про участь Банку у групах, або про заснування та участь Банку в iнших 
юридичних особах  
15) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;  
16) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов’язаними особами; 
17) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них,  
18) надання дозволу на укладання Банком договорiв, предметом яких є вiдчуження належного 
Банку нерухомого майна,  
19) надання дозволу на укладення кредитних договорiв (у тому числi пов’язаних мiж собою 
кредитних договорiв) на суму, що перевищує 10 (десять) вiдсоткiв Статутного капiталу Банку. 
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, емiтентом вказанiй посадовiй 
особi не виплачувалась. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної Ради 

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

Федчун Катерина Григорiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 653827 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києвi 



4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

Вищий навчальний заклад «Нацiональна академiя управлiння» 

6) стаж роботи (років)** 

18 

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

ООО "АКМ 2000" з 01.2005 по 01.2009 року, фiнансист, ТОВ "Мегаполiс-2012" з 04.2013 по 
04.2015 року, заступник директора з фiнансових питань,  

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

25.04.2015 до моменту переобрання 

9) Опис 

Серед основних питань, що вiднесено до виключної компетенцiї Спостережної ради є: 
1) затвердження стратегiї розвитку Банку; 
2) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками,  
3) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку  
4) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; 
5) визначення кредитної полiтики Банку; 
6) визначення (затвердження) органiзацiйної структури Банку,  
7) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв 
Банку;  
8) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв  
9)призначення i звiльнення Голови, заступникiв Голови та членiв Правлiння,  
10)здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку,  
11) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту,  
12) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими 
органами державної влади та управлiння,  
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,  
14) вирiшення питань про участь Банку у групах, або про заснування та участь Банку в iнших 
юридичних особах  
15) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;  
16) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов’язаними особами; 
17) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них,  
18) надання дозволу на укладання Банком договорiв, предметом яких є вiдчуження належного 
Банку нерухомого майна,  
19) надання дозволу на укладення кредитних договорiв (у тому числi пов’язаних мiж собою 
кредитних договорiв) на суму, що перевищує 10 (десять) вiдсоткiв Статутного капiталу Банку. 
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, емiтентом вказанiй посадовiй 
особi не виплачувалась. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної Ради 



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

Овсiєнко Тетяна Валентинiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

ТТ 273580 Подiльським РВ ГУДМС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища, Запорiзький державний унiверситет 

6) стаж роботи (років)** 

18 

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

ПАТ КБ "IНДУСТРIАЛБАНК", з 08.2002 по 10.2010 року, заст. начальника вiддiлу контролю та 
органiзацiї супроводу операцiйної дiяльностi, ПАТ КБ "IНДУСТРIАЛБАНК", з 10.2011 по 01.2014 
року, провiдний економiст розрахункового вiддiлу Операцiйного управлiння. ПАТ "Банк 
iнвестицiй та заощаджень", з 02.2014 по 04.2015 року, радник Голови Правлiння 

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

25.04.2015 до моменту переобрання 

9) Опис 

Серед основних питань, що вiднесено до виключної компетенцiї Спостережної ради є: 
1) затвердження стратегiї розвитку Банку; 
2) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками,  
3) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку  
4) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; 
5) визначення кредитної полiтики Банку; 
6) визначення (затвердження) органiзацiйної структури Банку,  
7) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв 
Банку;  
8) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв  
9)призначення i звiльнення Голови, заступникiв Голови та членiв Правлiння,  
10)здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку,  
11) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту,  
12) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими 
органами державної влади та управлiння,  
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,  
14) вирiшення питань про участь Банку у групах, або про заснування та участь Банку в iнших 
юридичних особах  
15) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;  
16) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов’язаними особами; 
17) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них,  
18) надання дозволу на укладання Банком договорiв, предметом яких є вiдчуження належного 
Банку нерухомого майна,  
19) надання дозволу на укладення кредитних договорiв (у тому числi пов’язаних мiж собою 
кредитних договорiв) на суму, що перевищує 10 (десять) вiдсоткiв Статутного капiталу Банку. 



Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, емiтентом вказанiй посадовiй 
особi не виплачувалась. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної Ради  

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

Таранов Сергiй Вiкторович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

АС 476703 Луцьким МВ УМВС України в Волинськiй областi 

4) рік народження** 

1982 

5) освіта** 

Вища, Луцький державний технiчний унiверситет 

6) стаж роботи (років)** 

12 

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

ТОВ "Континiум", з 05.2007 по 04.2015 року, аудитор. 

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

25.04.2015 до моменту переобрання 

9) Опис 

Серед основних питань, що вiднесено до виключної компетенцiї Спостережної ради є: 
1) затвердження стратегiї розвитку Банку; 
2) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками,  
3) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку  
4) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; 
5) визначення кредитної полiтики Банку; 
6) визначення (затвердження) органiзацiйної структури Банку,  
7) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв 
Банку;  
8) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв  
9)призначення i звiльнення Голови, заступникiв Голови та членiв Правлiння,  
10)здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку,  
11) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту,  
12) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими 
органами державної влади та управлiння,  
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,  
14) вирiшення питань про участь Банку у групах, або про заснування та участь Банку в iнших 
юридичних особах  
15) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;  



16) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов’язаними особами; 
17) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них,  
18) надання дозволу на укладання Банком договорiв, предметом яких є вiдчуження належного 
Банку нерухомого майна,  
19) надання дозволу на укладення кредитних договорiв (у тому числi пов’язаних мiж собою 
кредитних договорiв) на суму, що перевищує 10 (десять) вiдсоткiв Статутного капiталу Банку. 
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, емiтентом вказанiй посадовiй 
особi не виплачувалась. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної Ради 

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

Грицюк Андрiй Iванович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

АС 708396 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища, Луцький Державний технiчний унiверситет 

6) стаж роботи (років)** 

24 

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

ТОВ "Континiум", з 04.2007 по 10.2013 року, начальник вiддiлу Казначейства Департаменту 
фiнансiв, ПОФ "IРБIС", з 10.2013 по 04.2015 року, косультант з питань фiнансiв 

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

25.04.2015 до млменту переобрання 

9) Опис 

Серед основних питань, що вiднесено до виключної компетенцiї Спостережної ради є: 
1) затвердження стратегiї розвитку Банку; 
2) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками,  
3) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку  
4) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; 
5) визначення кредитної полiтики Банку; 
6) визначення (затвердження) органiзацiйної структури Банку,  
7) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв 
Банку;  
8) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв  
9)призначення i звiльнення Голови, заступникiв Голови та членiв Правлiння,  
10)здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку,  
11) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту,  
12) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими 



органами державної влади та управлiння,  
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,  
14) вирiшення питань про участь Банку у групах, або про заснування та участь Банку в iнших 
юридичних особах  
15) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;  
16) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов’язаними особами; 
17) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них,  
18) надання дозволу на укладання Банком договорiв, предметом яких є вiдчуження належного 
Банку нерухомого майна,  
19) надання дозволу на укладення кредитних договорiв (у тому числi пов’язаних мiж собою 
кредитних договорiв) на суму, що перевищує 10 (десять) вiдсоткiв Статутного капiталу Банку. 
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, емiтентом вказанiй посадовiй 
особi не виплачувалась. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної РАди 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя "Єврорезерв" в особi директора Осадчого 
В.В. 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 001031 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києвi 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. В. Гетьмана  

6) стаж роботи (років)** 

18 

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

ЗАТ "СК "Єврорезерв", з 04.2011 по 11.2011 року, Голова Правлiння, ТОВ "Компанiя Єврорезерв", 
з 11. 2011 року по теперiшнiй час. ТОВ „Компанiя „Єврорезерв” розташоване за адресою 01023, м. 
Київ, вул. Ш.Руставелi, 16, код за ЄДРПОУ 25641935. 

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

25.04.2015 до моменту переобрання 

9) Опис 

Серед основних питань, що вiднесено до виключної компетенцiї Спостережної ради є: 
1) затвердження стратегiї розвитку Банку; 
2) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками,  
3) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку  
4) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; 



5) визначення кредитної полiтики Банку; 
6) визначення (затвердження) органiзацiйної структури Банку,  
7) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв 
Банку;  
8) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв  
9)призначення i звiльнення Голови, заступникiв Голови та членiв Правлiння,  
10)здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку,  
11) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту,  
12) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими 
органами державної влади та управлiння,  
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,  
14) вирiшення питань про участь Банку у групах, або про заснування та участь Банку в iнших 
юридичних особах  
15) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;  
16) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов’язаними особами; 
17) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них,  
18) надання дозволу на укладання Банком договорiв, предметом яких є вiдчуження належного 
Банку нерухомого майна,  
19) надання дозволу на укладення кредитних договорiв (у тому числi пов’язаних мiж собою 
кредитних договорiв) на суму, що перевищує 10 (десять) вiдсоткiв Статутного капiталу Банку. 
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, емiтентом вказанiй посадовiй 
особi не виплачувалась. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 
посадової особи або повне 
найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Член 
Спостережної 

Ради 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Компанiя 

"Єврорезерв" 

25641935 Печерська районна в 
мiстi Києвi державна 

адмiнiстрацiя 
26001 5.2002 26001 0 0 0 

Усього 26001 5.2002 26001 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



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

Найменування 
юридичної особи 

Код за 
ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

- - - - - - - 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

- - - - 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  
** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 
проведення 25.04.2015 

Кворум 
зборів** 100.000000000000 

Опис 

Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв Голова Спостережної Ради ПАТ "Банк iнвестицiй 
та заощаджень" Гришко В.А. 
Особа, що подавала пропозицiї до перелiку питань порядку денного - Член Спостережної ради ПАТ 
"Банк iнвестицiй та заощаджень" Попов А.В. 
Порядок денний. 
1.Обрання лiчильної комiсiї. 
2.Звiт Спостережної ради ПАТ „Банк iнвестицiй та заощаджень”. 
3.Звiт Правлiння ПАТ „Банк iнвестицiй та заощаджень”. 
4.Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї ПАТ „Банк iнвестицiй та заощаджень” за результатами перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi банку за 2014 рiк. 
5.Розгляд та затвердження аудиторського звiту про перевiрку рiчної фiнансової звiтностi ПАТ „Банк 
iнвестицiй та заощаджень”.  
6.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради, звiту Правлiння та звiту 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ „Банк iнвестицiй та заощаджень”. 
7.Затвердження рiчного звiту ПАТ „Банк iнвестицiй та заощаджень” за 2014 рiк. 
8.Затвердження порядку розподiлу прибутку i збитку ПАТ „Банк iнвестицiй та заощаджень” за 
результатами дiяльностi за 2014 рiк. 
9.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Спостережної ради у зв’язку з їх 
переобранням. 
10.Обрання членiв Спостережної ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Спостережної ради. 
11.Затвердження змiн до Статуту ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень». 
12. Прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей в реєстрацiйнiй справi ПАТ „Банк iнвестицiй 
та заощаджень” в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв в 
частинi ведення облiку акцiонерiв ПАТ „Банк iнвестицiй та заощаджень” згiдно реєстру власникiв, 
що надається ПАТ «Нацiональний депозитарiй України». 
По першому питанню порядку денного вирiшили: 
Обрати лiчильну комiсiю у складi  
- Заст. начальника юридичного управлiння ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» Сабадашової 
Свiтлани Сергiївни, 
- начальника департаменту iнформацiйних технологiй ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» Дядюри 
Володимира Юрiйовича. 
По другому питанню порядку денного вирiшили: 
Затвердити Звiт Спостережної ради ПАТ „Банк iнвестицiй та заощаджень» за 2014 рiк. 
По третьому питанню порядку денного вирiшили : 
Затвердити Звiт Правлiння ПАТ „Банк iнвестицiй та заощаджень» за 2014 рiк. 
По четвертому питанню порядку денного вирiшили: 
Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї ПАТ „Банк iнвестицiй та заощаджень» за результатами 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 
По п'ятому питанню порядку денного вирiшили: 
Затвердити аудиторський звiт та висновок незалежної аудиторської перевiрки аудиторською фiрмою 
ТОВ «БДО», за результатами дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 
По шостому питанню порядку денного вирiшили: 
Визнати дiяльнiсть Спостережної ради у 2014 роцi задовiльною та як такою що сприяла надiйнiй та 
стабiльнiй дiяльностi Товариства, збереженню кола клiєнтiв та збiльшенню розмiру статутного 
капiталу до рiвня 500 млн. грн. 
Визнати роботу Правлiння у 2014 роцi задовiльною та як таку, що сприяла збереженню кола клiєнтiв 
Товариства та стабiльнiй прибутковiй дiяльностi. 
Визнати дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї задовiльною та як такою, що зебезпечувала належний контроль 
за фiнансово-господарською дiяльностю Товариства 
По сьомому питанню порядку денного вирiшили: 



Затвердити рiчний звiт ПАТ „Банк iнвестицiй та заощаджень» за 2014 рiк. 
По восьмому питанню порядку денного вирiшили: 
Затвердити розподiл прибуток Товариства, отриманий у 2014 роцi, в сумi 2 455 708 гривень 89 
копiйок, наступним чином: 
- згiдно Закону України “Про акцiонернi товариства” та Закону України “Про банки i банкiвську 
дiяльнiсть” 5% прибутку, тобто 122 785 гривень 44 копiйки, перерахувати до резервного фонду 
Товариства; 
- решту 95% прибутку в сумi 2 332 923 гривень 45 копiйок направити на виплату дивiдендiв 
акцiонерам власникам простих iменних акцiй Товариства. 
25.04.2015 року провести засiдання Спостережної ради Товариства для визначення дати складання 
перелiку  
По дев'ятому питанню порядку денного вирiшили: 
Припинити повноваження всiх членiв Спостережної ради Товариства з 25.04.2015 року з метою їх 
наступного переобранням. 
По десятому питанню порядку денного вирiшили: 
Обрати Спостережну раду Товариства у складi: 
Голова Спостережної ради - Гришко Валерiй Анатолiйович, 
Члени Спостережної ради: 
Константiнова Анна Валерiївна,  
Овсiєнко Тетяна Валентинiвна,  
Таранов Сергiй Вiкторович, 
Федчун Катерина Григорiвна,  
Грицюк Андрiй Iванович, , 
ТОВ "Компанiя "Єврорезерв" в особi директора Осадчого Вiталiя Володимировича 
Укласти з новообраними Членами Спостережної ради Товариства у термiн до 31.05.2015 року 
цивiльно-правовi та трудовi договори (контракти) на умовах згiдно внутрiшнiх нормативних 
документiв Товариства щодо функцiонування Спостережної ради. 
Затвердити кошторис витрат на оплату працi Членiв Спостережної ради. 
Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати цивiльно-правовi та трудовi договори 
(контракти) з членами Спостережної ради Товариства 
По одиннадцятому питанню порядку денного вирiшили:  
Затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї. 
Статут Товариства у новiй редакцiї додається. 
Затвердити «Положення про загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень», 
«Положення про Правлiння ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень», «Положення про Спостережну 
Раду ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень», виклавши їх у новiй редакцiї. 
По дванадцятому питанню порядку денного вирiшили: 
Внести змiни до вiдомостей в реєстрацiйнiй справi ПАТ „Банк iнвестицiй та заощаджень” в Єдиному 
державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв в частинi ведення облiку 
акцiонерiв ПАТ „Банк iнвестицiй та заощаджень” згiдно реєстру власникiв, що надається ПАТ 
«Нацiональний депозитарiй України». 
 

 



9. Інформація про дивіденди 

 
За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував 

звітньому 

за простими 
акціями 

за привілейованими 
акціями 

за простими 
акціями 

за привілейованими 
акціями 

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 10868628.76 0.000 2332923.45 0.000 

Нарахування 
дивідендів на одну 
акцію, грн. 

21.74 0.000 4.67 0.000 

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 0 0.000 2332923.45 0.000 

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів 

25.04.2016  27.04.2015  

Дата виплати 
дивідендів   27.05.2015  

Опис 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi - 
Товариство) вiд 24 квiтня 2016 року було прийнято рiшення про направлення 95% прибутку 
Товариства за результатами дiяльностi за 2015 рiк в сумi 10 868 628 гривень 76 копiйок на 
виплату дивiдендiв акцiонерам власникам простих iменних акцiй. 
Рiшенням засiдання Спостережної ради ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» вiд 24 квiтня 2016 
року затверджено: 
- дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 2015 рiк - 25 квiтня 
2016 року; 
- для виплати дивiдендiв Товариство у термiн з 01 травня 2016 року до 01 червня 2016 року 
перераховує дивiденди безпосередньо акцiонерам Товариства, власникам простих iменних акцiй 
згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства наданого Нацiональним 
депозитарiєм України станом на 25 квiтня 2016 року; 
- розмiр дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi з розрахунку на одну 
просту iменну акцiю складає 21,74 грн. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

Рейтингове агентсво "Кредит-Рейтинг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 31752402 

Місцезнаходження 04070 Україна Київська Подiльський м. Київ вул. Межигiрська, 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

6 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012 

Міжміський код та телефон (044) 490-25-50 

Факс 490-25-54 

Вид діяльності Послуги в областi незалежної оцiнки кредитоспроможностi суб'єктiв 
запозичень iз визначенням кредитних рейтингiв за Нацiональною 
рейтинговою шкалою 

Опис Товариство надає послуги з незалежної оцiнки кредитоспроможностi 
суб'єктiв позичань з присвоєнням кредитних рейтингiв  
за українською нацiональною шкалою. 
Здiйснювало присвоєння та оновлення кредитного рейтингу ПАТ 
"Банк iнвестицiй та заощаджень" як фiнансової установи.  
Включено до Державного реєстру уповноважених рейтенгових 
агентств вiдповiдно до рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку вiд 10.04.2012 року № 530. 

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

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна Київська Подiльский м. Київ вул. Нижний Вал 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044)591-04-00 

Факс (044) 482-52-14 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Товариство здiйснює дiяльнiсть з надання послуг депозитарної 
дiяльностi Центрального Депозитарiю. 
Здiйснювало депозитарний облiк випуску та обiгу акцiй емiтента. 
До компетенцiї Центрального депозитарiю належать: 
* зарахування цiнних паперiв (крiм цiнних паперiв, вiднесених до 
компетенцiї Нацiонального банку України) у систему депозитарного 
облiку, їх облiк та зберiгання, а також списання цiнних паперiв у 
зв’язку з їх погашенням та/або анулюванням; 
* ведення облiку зобов’язань емiтента за цiнними паперами власних 
випускiв (крiм цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї 
Нацiонального банку України) стосовно кожного випуску цiнних 



паперiв на пiдставi депонування глобального сертифiката та/або 
тимчасового глобального сертифiката; 
* зберiгання глобальних сертифiкатiв та тимчасових глобальних 
сертифiкатiв (крiм глобальних сертифiкатiв та тимчасових глобальних 
сертифiкатiв випускiв цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї 
Нацiонального банку України); 
* здiйснення нумерацiї (кодифiкацiї) цiнних паперiв вiдповiдно до 
мiжнародних норм, ведення реєстру кодiв цiнних паперiв 
(мiжнародних iдентифiкацiйних номерiв цiнних паперiв); 
* складення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв (крiм цiнних 
паперiв, вiднесених до компетенцiї Нацiонального банку України); 
* зберiгання iнформацiї про осiб, визначених на надання емiтенту 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв; 
* отримання доходiв та iнших виплат за операцiями емiтентiв (у тому 
числi тих, що розмiщенi та обертаються за межами України) на 
рахунок Центрального депозитарiю, вiдкритий у Розрахунковому 
центрi, для їх подальшого переказу отримувачам; 
* вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах емiтентiв, 
Нацiонального банку України, депозитарних установ, депозитарiїв-
кореспондентiв, клiрингових установ та Розрахункового центру; 
* ведення рахунка в цiнних паперах депозитарної установи, що 
припинила свою депозитарну дiяльнiсть або якiй анульовано 
вiдповiдну лiцензiю за правопорушення на ринку цiнних паперiв чи в 
iншому визначеному Комiсiєю випадку, а також вiдповiдальне 
зберiгання документiв, баз даних, копiй баз даних, архiвiв баз даних 
депозитарної установи, iнформацiї про тих її депонентiв, що в 
установленому порядку не закрили свої рахунки в цiнних паперах, та 
цiнних паперiв, якi облiковувалися на їх рахунках, та подання 
iнформацiї про стан таких рахункiв згiдно iз законодавством; 
* встановлення єдиних унiфiкованих правил (стандартiв) 
вiдображення та передачi iнформацiї щодо облiку та обiгу цiнних 
паперiв, обслуговування корпоративних дiй емiтентiв та iншої 
iнформацiї, яка вноситься до системи депозитарного облiку; 
* впровадження мiжнародних стандартiв з питань провадження 
депозитарної дiяльностi; 
* здiйснення контролю за клiєнтами в частинi провадження ними 
депозитарної дiяльностi в порядку та межах, установлених цим 
Законом. 

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

Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi" 

Організаційно-правова форма Асоціація  

Код за ЄДРПОУ 33338204 

Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ вул. Ленiна 30 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

6 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.02.2013 

Міжміський код та телефон ( 056 ) 373-97-84 

Факс 373-97-81 

Вид діяльності Саморегулiвна органiзацiя ринку цiнних паперiв на територiї України, 
що об'єднує юридичних осiб, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть на 
фондовому ринку, а саме - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. 

Опис Саморегулiвна органiзацiя ринку цiнних паперiв на територiї України, 
що об'єднує юридичних осiб, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть на 
фондовому ринку, а саме - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. 



Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням 
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють 
торгiвлю цiнними паперами. Емiтент отримав Свiдоцтво учасника 
саморегулiвної органiзацiї №787 вiд 18 серпня 2009 року. 
Метою дiяльностi Асоцiацiї є забезпечення високого професiйного 
рiвня провадження дiяльностi на фондовому ринку та захист прав i 
законних iнтересiв учасникiв фондового ринку України, якi 
здiйснюють торгiвлю цiнними паперами. 
28.02.2013 отримано свiдоцтво про реєстрацiю АУФТ як об‘єднання 
професiйних учасникiв фондового ринку-торгiвля цiнними паперами. 

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

ТОВ "BDO" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 20197074 

Місцезнаходження 02121 Україна Київська Дарницький м. Київ Харковське шоссе 
201/203 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

П 000088 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.04.2013 

Міжміський код та телефон (044) 393-26-87 

Факс 393-2691 

Вид діяльності Аудиторська фiрма, яка може проводити аудиторськi перевiрки 
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв 

Опис ТОВ "БДО" надає послуги у сферi: 
Проведення аудиту фiнансової звiтностi, пiдготовленої вiдповiдно до 
МСФЗ, ЗПБУ США й нацiональних П(С)БО України. 
Надає рекомендацiї вiдносно: 
- пiдтвердження точностi й вiрогiдностi фiнансової та управлiнської 
iнформацiї вiдносно дiяльностi керiвництва компанiї; 
- фiнансового контролю для полiпшення ведення бiзнесу. 
Здiйснює аудит фiнансової звiтностi публiчних акцiонерних 
товариств, складеної згiдно з Нацiональним Положенням 
(Стандартами) Бухгалтерського Облiку i Мiжнародними Стандартами 
Фiнансової Звiтностi для надання до Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

 



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 

02.07.2014 65/1/2014 

Нацiональна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового ринку 

UA4000057756 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 1000.00 500000 500000000.00 100 

Опис 
На виконання вимог ст. 24 Закону України "Про акцiонернi товариства" ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" 09.12.2009 року уклав з ПрАТ 
"Фондова бiржа ПФТС" Договiр про допуск цiнних паперiв до торгiв. На виконання якого, акцiї простi iменнi ПАТ "Банк iнвестицiй та 
заощаджень" 11.12.2009 року допущено до обiгу на ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" без включення до бiржового реєстру. 

  



XI. Опис бізнесу 

ПАТ «Банк iнвестицiї та заощаджень» (юридична адреса: Україна, Київ 04119, вул. Мельникова, 
83-Д) зареєстровано Нацiональним банком України 09 серпня 2005 року. 
Банк надає банкiвськi послуги вiдповiдно до отриманої вiд Нацiонального банку України 
Банкiвської лiцензiї №221 вiд 24 жовтня 2011 року та Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних 
операцiй №221-3 вiд 21 червня 2013 року. З 01.12.2005 р. Банк є учасником Фонду гарантування 
вкладiв фiзичних осiб (Свiдоцтво учасника Фонду №174). З 2006 року Банк є учасником 
мiжнародної платiжної системи SWIFT. У 2008 роцi Банк став асоцiйованим членом Мiжнародної 
платiжної системи VISA International. В сiчнi 2009 року Банком укладено угоду з Державною 
iпотечною уставною, що дозволяє надавати довгостроковi кредити позичальникам-фiзичним 
особам на купiвлю житла пiд достатньо низькi вiдсотковi ставки в гривнi. В липнi 2010 року ПАТ 
«Банк iнвестицiй та заощаджень» виграв конкурс Державного пенсiйного Фонду України на 
виплату пенсiй та грошової допомоги, а також конкурс на касове обслуговування чекiв 
Державного Казначейства України. В травнi 2012 року Банк став учасником об’єднаної мережi 
банкоматiв «АТМоСфера». У 2013 роцi було завершено впровадження Iнтернет-банкiнгу для 
фiзичних та юридичних осiб. У квiтнi 2014 року було повнiстю оновлено корпоративний сайт 
банку, а також депозитну лiнiйку для фiзичних осiб. Протягом першого пiврiччя 2014 року було 
запущено сервiс самообслуговування клiєнтiв на базi банкоматiв «Cash-in», а також впроваджено 
послугу смс-повiдомлень для юридичних осiб. У другому пiврiччi 2014 було створено та запущено 
контакт-центр Банку, що дозволило покращити якiсть обслуговування клiєнтiв. Протягом третього 
кварталу 2014 року статутний капiтал Банку подвоївся та становить на звiтну дату 500 млн. грн. 
(високий рiвень капiталiзацiї захищає вiд негативного впливу банкiвських ризикiв). У 2015 роцi 
було запущено новий банкiвський продукт для фiзичних осiб – «Iменний купонний ощадний 
(депозитний) сертифiкат», як вигiдна альтернатива класичним банкiвським вкладам.  
08 вересня 2015 року незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» пiдтвердило кредитний 
рейтинг Банку на рiвнi uaA- («iнвестицiйний рiвень»), а 29 грудня 2015 – рейтинг надiйностi 
банкiвських депозитiв на рiвнi «4, що вiдповiдає рiвню «висока надiйнiсть».  
Для проведення мiжнародних платежiв Банк встановив кореспондентськi вiдносини з 
«DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS» (США), «DEUTSCHE BANK AG» 
(Нiмеччина), «CREDIT EUROPE BANK N.V.» (Нiдерланди), ОАО «Промсвязьбанк» (Росiя), ПАТ 
„ПУМБ”, ПАТ «Кредобанк» та iншi.  
Банк є самостiйною фiнансовою установою, яка органiзацiйно не входить до складу фiнансово-
промислових груп, не є дочiрньою структурою iнших органiзацiй та не має часток в статутному 
капiталi iнших компанiй. 
Протягом першого пiврiччя 2015 року (в травнi) було вiдкрито Львiвське вiддiлення №2 (м. Львiв, 
вул. Торф’яна, 21). Таким чином, на кiнець звiтного перiоду регiональна мережа Банку була 
представлена 22 вiддiленням та Головним банком в м. Київ.  
За результатами звiтного року, Банк увiйшов у II групу банкiв за класифiкацiєю НБУ на 2016 рiк (в 
якiй Банк посiв друге мiсце) та в ТОП-30 провiдних українських банкiв за основними фiнансовими 
показниками, закрiпивши за собою репутацiю надiйної та стабiльної фiнансової установи серед 
клiєнтiв та партнерiв. 

  

Органiзацiйна структура ПАТ «Банк iнвестицiї та заощаджень» ВКЛЮЧАЄ НАСТУПНI РIВНI:  
Спостережна рада.  
Ревiзiйна комiсiя.  
Правлiння. 
Департаменти. 
Управлiння. 
Вiддiлли. 
Основними структурними одиницями, що забезпечують повсякденну дiяльнiсть банку, є: 
Управлiння внутрiшнього аудиту  



Департамент роздрiбного бiзнесу  
Управлiння карткового бiзнесу  
Управлiння кредитування роздрiбних клiєнтiв  
Управлiння розвитку регiональної мережi  
Управлiння маркетингу та реклами 
Управлiння клiєнтської полiтики та продуктiв 
Департамент кредитних i документарних операцiй корпоративних клiєнтiв  
Управлiння кредитування корпоративних клiєнтiв  
Управлiння iнвестицiй та корпоративних прав  
Казначейство 
Управлiння супроводження мiжбанкiвських операцiй 
Управлiння кореспондентських розрахункiв  
Управлiння бухгалтерського облiку внутрiшньобанкiвских операцiй  
Управлiння бухгалтерського облiку активно-пасивних операцiй 
Управлiння бухгалтерського облiку казначейських операцiй 
Управлiння бухгалтерського облiку з платiжними картками 
Управлiння методологiї, ревiзiй та контролю; 
Операцiйний департамент 
Управлiння валютного контролю 
Управлiння супроводження клiєнтських операцiй 
Служба комплаєнс-контролю 
Служба фiнансового монiторiнгу 
Юридичне управлiння 
Управлiння по роботi з персоналом та забезпечення дiяльностi банку 
Управлiння банкiвської безпеки 
Департамент iнформацiйних технологiй 
Управлiння технiчного розвитку 
Управлiння розвитку та супроводження iнформацiйних систем 
Управлiння технiчної пiдтримки регiональної мережi та користувачiв iнформацiйних систем 
Департамент з питань аналiзу та управлiння ризиками  
Управлiння бюджетування та контролю ризикiв 
Управлiння фiнансової звiтностi та контролю нормативiв. 
Протягом 2015 року вiдбулись наступнi змiни та оптимiзацiї в структурi емiтента: 
1) Оптимiзована структура Департаменту кредитних i документарних операцiй корпоративних 
клiєнтiв  
шляхом створення в його структурi вiддiлу документарних операцiй. 
2) Оптимiзована структура Юридичного управлiння шляхом створення в його структурi вiддiлу 
претензiйно-позовної роботи. 
3) Службу комплаєнс – контролю та фiнансового монiторiнгу реорганiзовано в службу комплаєнс-
контролю шляхом створення в його структурi вiддiлу коплаєнс-контролю та службу фiнансового 
монiторингу шляхом створення в його структурi вiддiлу фiнансового монiторингу. 
Розвиток мережi ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»:  
Станом на 31.12.2015 року вiдкритi та фунцiонують такi вiддiленя банку: 
Назва Мiсцезнаходження вiддiлень 
1.Волинське регiональне вiддiлення; 43025 м. Луцьк, пр-т Волi, 33-а 
2.Миколаївське регiональне вiддiлення; 54030 м. Миколаїв, вул. Спаська, 13/1 
3.Запорiзьке регiональне вiддiлення; 69063 м. Запорiжжя, пр-т Ленiна, 36 
4.Житомирське регiональне вiддiлення; 10014 м. Житомир, вул. Щорса, 18 
5.Харкiвьке регiональне вiддiлення; 61052 м. Харкiв, вул. Конорева, 12 
6.Київське вiддiлення №1; 02160 м. Київ, пр-т Воз'єднання, 15 
7.Ужгородське регiональне вiддiлення; 88000 м. Ужгород, вул. Швабська, 67 
8.Луцьке вiддiлення №1; 43005 м. Луцьк, пр. Премоги, 15 
9.Херсонське регiональне вiддiлення; 73000 м. Херсон, пл. Свободи, 4 



10.Луцьке вiддiлення №2; 43024 м. Луцьк, пр-т Соборностi, 43 
11.Львiвське регiональне вiддiлення; 79000 м. Львiв, вул. Словацького, 3, к. 2 
12.Iвано-Франкiвське регiональне вiддiлення; 76004 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Грушевського, 22-А 
13.Чернiвецьке регiональне вiддiлення; 58001 м. Чернiвцi, вул. Головна, 97 
14.Кiровоградське регiональне вiддiлення; 25001 м. Кiровоград, вул. В.Перспективна, 23/13 
15.Одеське регiональне вiддiлення; 65125 м. Одеса, вул. Катерининська, 75 
16.Днiпропетровське регiональне вiддiлення; 49000 м. Днiпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 88 
17.Київське вiддiлення №2; 03150 м. Київ, вул. В. Василькiвська, 65 
18.Київське вiддiлення №3; 04080 м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 18 
19.Черкаське регiональне вiддiлення; 18002 м. Черкаси, бул. Шевченка 150 
20.Київське регiональне вiддiлення; 04119 м. Київ, вул. Мельникова, 83д 
21.Львiвське вiддiлення №2 79000 м. Львiв, вул. Торф’яна, 21 

  

За 2015 рiк середньооблiкова численнiсть штатних працiвникiв облiкового складу ПАТ «Банк 
iнвестицiї та заощаджень» склала 239 осiб, iз них 88 % мають вищу освiту. 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом складає 6 осiб. Фонд оплати працi 
штатних працiвникiв у 2015 роцi склав 44 812 тис.грн.  
Кадрова полiтика ПАТ «Банк iнвестицiї та заощаджень» направлена на забезпечення банку 
персоналом високого рiвня квалiфiкацiї, здатним успiшно та ефективно вирiшувати поставленнi 
завдання через систему пiдвищення квалiфiкацiї персоналу, навчання, розвитку, мотивацiї 
персоналу i формування корпоративної культури. Умiння персоналу орiєнтуватися на потреби 
клiєнтiв, формуванням здатностi i готовностi адаптуватися до швидко змiнного ринку. 
Високий рiвень квалiфiкацiї працiвникiв забезпечується за допомогою ретельного пiдбору 
фахiвцiв, регулярної перевiрки рiвня їх професiоналiзму, розробки та реалiзацiї вимог щодо рiвня 
необхiдних знань, умiнь i навичок по кожнiй посадi. 
Дiють програми навчання та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу через участь в семiнарах, 
тренiнгах, конференцiях. Важливим завданням програми слiд вiдзначити планування кар’єри 
спецiалiстiв, оцiнку їхньої дiяльностi, просування, формування керiвникiв iз власних 
спiвробiтникiв. 
Основними чинниками зростання чисельностi спiвробiтникiв є розширення пропонованих банком 
продуктiв i послуг, збiльшення об’єму операцiй, що проводяться та розвиток регiональної мережi 
банку. 

  

1. ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" є асоцiйованим членом Мiжнародної платiжної системи 
Visa Unternational Service Association з 28.02.2008 року. Мiсцезнаходження Мiжнародної платiжної 
системи Visa International 900 Metro Center Boulevard, Foster City, State of California, USA 94404. 
Visa International забезпечує проведення переказу коштiв у межах платiжної системи, у тому числi 
мiж країнами. 
3. ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" є учасником СРО Асоцiацiя "Українськi фондовi 
торговцi" з 18 серпня 2009 року. Мiсцезнаходження Асоцiацiї "УФТ" Україна, 49000, 
м.Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30. Асоцiацiя "УФТ" здiйснює дiяльнiсть як саморегулiвна 
органiзацiя ринку цiнних паперiв, що об'єднує юридичних осiб, що здiйснюють професiйну 
дiяльнiсть на фондовому ринку , а саме - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. 
4. ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" є членом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб з 
01.12.2005 року. Мiсцезнаходження Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб Україна, 01032, м. 
Київ, бул. Т. Шевченка 33-б. Фонд є державною спецiалiзованою установою, яка виконує функцiї 
державного управлiння у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб. Фонд заснований з метою 
забезпечення захисту iнтересiв фiзичних осiб - вкладникiв банкiв. 

  



ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" у звiтному 2015 роцi не здiйснював спiльної дiяльностi з 
iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

  

У звiтному перiодi до ПАТ "Банк iнвестицiї та заощаджень" не надходили пропозицiї щодо 
реорганiзацiї з боку третiх осiб. 

  

В своїй облiковiй полiтицi у звiтному 2015 роцi Банк керувався принципами достовiрностi, 
повноти висвiтлення, превалювання сутностi над формою, автономностi, обачностi, 
безперервностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, послiдовностi та iсторичної 
(фактичної) собiвартостi. 
Облiкова полiтика Банку в частинi методiв оцiнки активiв i зобов'язань та створення резервiв на 
покриття можливих втрат реалiзується вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украрїни, 
нормативно - правових актiв Нацiонального банку України та мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi. 
Основнi засоби 
Придбанi (виготовленi) основнi засоби вiдображаються в бухгалтерському облiку за первiсною 
вартiстю, яка включає усi витрати, що пов’язанi з придбанням (створенням), доставкою, 
установкою та доведенням основних засобiв до стану, придатного для використання за 
призначенням.  
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних iз полiпшенням 
об’єкта (модернiзацiя, реконструкцiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя, удосконалення 
тощо) цих основних засобiв, у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно 
очiкуванi вiд використання цього об'єкта. 
Пiсля первiсного визнання об’єкта основних засобiв як активу його подальший облiк здiйснюється 
за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї.  
Амортизацiя основних засобiв нараховується з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем 
придбання, та припиняється з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття основного 
засобу.  
Норми амортизацiйних вiдрахувань встановлювалися постiйно дiючою комiсiєю пiд час введення 
в експлуатацiю основних засобiв, виходячи зi строку їх корисного використання, який приймає 
наступнi значення в межах об’єктiв основних засобiв: 
земельнi дiлянки – не амортизуються;  
будинки, споруди i передавальнi пристрої - 20 рокiв;  
машини та обладнання - вiд 4 до 10 рокiв; 
транспортнi засоби (автомобiлi легковi) – 5 рокiв;  
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - вiд 4 до 5 рокiв;  
iншi основнi засоби - 12 рокiв. 
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi 
використання об’єкта у розмiрi 100 % його вартостi. 
Основнi засоби первiсною вартiстю до 6000,00 грн. включно вiдносяться до малоцiнних 
необоротних активiв. У звiтному 2015 роцi Банк не проводив змiн норм амортизацiї та строкiв 
корисного використання основних засобiв. 
У звiтному 2015 роцi Банк не проводив змiн норм амортизацiї та строкiв корисного використання 
основних засобiв. 
Визнання зменшення корисностi основних засобiв у Банку приймається постiйно дiючою комiсiєю 
у разi, якщо є свiдчення можливої втрати економiчної вигоди основних засобiв. На основi аналiзу 
можливостi втрати економiчних вигод необоротних активiв приймається рiшення щодо визнання 
зменшення або вiдновлення корисностi об’єктiв необоротних активiв. 
У звiтному 2015 роцi Банк не визнавав зменшення корисностi основних засобiв, враховуючи 
вiдсутнiсть можливої втрати економiчних вигод основних засобiв, що облiковуються на балансi 
Банку, та не здiйснював переоцiнку основних засобiв. 



Запаси матерiальних цiнностей 
До складу запасiв матерiальних цiнностей Банку включаються матерiальнi цiнностi (господарськi 
матерiали, малоцiннi та швидкозношуванi предмети), що призначенi для забезпечення 
безперервної роботи Банку, надання послуг та використовуються не бiльше нiж один рiк. 
Малоцiнними та швидкозношуваними предметами вважаються матерiальнi цiнностi з термiном 
використання до 1 року i вартiстю до 500 грн. 
Запаси матерiальних цiнностей вiдображаються в бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю, 
уключаючи витрати на доставку, податки, збори та iншi обов'язковi платежi (окрiм тих, що згодом 
вiдшкодовуються банку), i не переоцiнюються.  
Для визначення вартостi одиницi запасiв матерiальних цiнностей (однорiдних, придбаних за 
рiзними цiнами матерiальних цiнностей, виданих в експлуатацiю або для реалiзацiї та оцiнки їх 
кiнцевих запасiв) застосовується метод «перше надходження - перший видаток» (ФIФО), який 
передбачає, що цiнностi, якi надiйшли першими, першими i передаються в експлуатацiю. 
Фiнансовi iнвестицiї (iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї) 
Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї належать до фiнансових iнвестицiй Банку, якi 
утримуються ним з метою збiльшення прибутку (процентiв, дивiдендiв тощо), зростання вартостi 
капiталу або iнших вигод.  
Банк первiсно визнає iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї за собiвартiстю.  
Витрати на операцiї, пов’язанi з придбанням iнвестицiї, збiльшують суму такої iнвестицiї на дату її 
придбання.  
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi в капiталi з урахуванням 
зменшення їх корисностi та вiдображаються в облiку за вартiстю, що визначається з урахуванням 
змiни загальної величини власного капiталу асоцiйованої компанiї, крiм тих, що є результатом 
операцiй мiж нею та Банком.  
За iнвестицiями в дочiрнi компанiї, облiк яких здiйснюється за собiвартiстю з урахуванням 
зменшення корисностi, iнвестор складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть. 
Протягом звiтного 2015 року Банк не здiйснював iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї. 

  

ПАТ «Банк iнвестицiї та заощаджень» є унiверсальним комерцiйним банком.  
Банк надає банкiвськi послуги вiдповiдно до отриманої вiд Нацiонального банку України 
Банкiвської лiцензiї №221 вiд 24 жовтня 2011 року та Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних 
операцiй №221-3 вiд 21 червня 2013 року. Вiдповiдно до цих дозволiв Банк має право здiйснювати 
наступнi операцiї: 
1. Залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола 
юридичних i фiзичних осiб; 
2. Вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у 
банкiвських металах; 
3. Розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та 
банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик. 
4. Валютнi операцiї. 
Також, вiдповiдно до Лiцензiй, отриманих вiд Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому 
ринку вiд 25.07.2014, Банк має право на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку-
дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами, зокрема: брокерська дiяльнiсть та дилерська дiяльнiсть. 
У 2012 роцi банком було отримано дозвiл НБУ на надання нового виду фiнансових послуг, а саме: 
довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними 
особами. 
Клiєнтами Банку є юридичнi особи (без галузевого обмеження), фiзичнi особи, бюджетнi 
установи. На кiнець 2015 року кiлькiсть клiєнтiв становила понад 40,8 тисяч, у тому числi: 
фiзичних осiб – понад 38,9 тисяч, юридичних осiб – майже 1,9 тисяч. 
Сезоннiсть бiзнесу, яким займається Банк, не притаманна. 
Основнi ринки надання послуг – регiони України, в яких Банк територiально представлений. 
Рiвень конкуренцiї галузi, в якiй Банк здiйснює свою дiяльнiсть, є високим. 



Стан розвитку банкiвської системи у 2015 роцi залишався складним, що було зумовлено зокрема 
кризовим становищем економiки України. Регулятивний капiтал банкiв за 2015 рiк зменшився на 
57,9 млрд. грн., або на 30,7% – до 130,9 млрд. грн. (при цьому статутний капiтал в цiлому по 
системi вирiс з 180,1 до 206,4 млрд. грн. За пiдсумками роботи банкiвської системи України у 2015 
роцi фiнансовий результат був вiд’ємним – збитки сягнули 66,6 млрд. грн. Вiд’ємний фiнансовий 
результат дiяльностi банкiвського сектору сформувався насамперед за рахунок суттєвого 
збiльшення обсягiв вiдрахувань до резервiв на можливi втрати вiд активних операцiй (в результатi 
погiршення якостi кредитних портфелiв).  
Незважаючи на кризовий стан економiчного середовища та зокрема банкiвської системи, 
фiнансовий стан ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» був стабiльним, на що вказує позитивна 
динамiка основних фiнансових показникiв, низький рiвень простроченої заборгованостi за 
кредитами, достатнiй рiвень капiталiзацiї та прибуткова дiяльнiсть.  
Рiвень впровадження Банком нових технологiй (управлiнських та iнформацiйних) є досить 
високим та повнiстю вiдповiдає обсягам та складностi послуг, що Банк надає своїм клiєнтам. 
Пiдвищенню рiвня iновацiйностi банкiвських продуктiв буде також сприяти впровадженi для 
клiєнтiв послуги з Iнтернет-банкiнгу (для фiзичних та юридичних осiб), а також запущений 
контакт-центр Банку, якi в свою чергу постiйно вдосконалюються та оновлюються. 
Асортимент послуг, що надає Банк, постiйно поширюється та вдосконалюється, що дозволяє 
максимально повно задовольнити iнтереси клiєнтiв в швидкому та якiсному банкiвському 
обслуговуваннi. На сьогоднi Банк надає своїм клiєнтам весь спектр банкiвських послуг: 
розрахунково-касове обслуговування, кредитування, прийом вкладiв на депозити, операцiї з 
цiнними паперами, валюто обмiннi операцiї та iншi операцiї, якi є традицiйними для 
унiверсального банку. Зокрема у 2015 роцi було запущено новий банкiвський продукт для 
фiзичних осiб – «Iменний купонний ощадний (депозитний) сертифiкат», як вигiдна альтернатива 
класичним банкiвським вкладам.  
Стратегiя управлiння ризиками Банку базується на принципi забезпечення прибуткової дiяльностi 
i направлена на дотримання оптимального вiдношення мiж прибутковiстю бiзнес-напрямкiв 
дiяльностi Банку та рiвнем прийнятих Банком ризикiв. Серед ризикiв, вплив яких на дiяльнiсть 
Банку найбiльш вiдчутний, слiд видiлити: кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ринковий ризик 
(валютний ризик, процентний ризик, цiновий ризик), операцiйний ризик. Управлiння зазначеними 
ризиками здiйснюється Банком комплексно вiдповiдно до внутрiшнiх полiтик, положень, методик 
тощо (якi регулярно оновлюються). Система управлiння ризиками передбачає участь усiх рiвнiв 
менеджменту Банку: Спостережна рада Банку (затверджує стратегiю/бюджет Банку та основнi 
положення з управлiння ризиками), Правлiння Банку (здiйснює поточне управлiння дiяльнiстю 
Банку, у тому числi з метою мiнiмiзацiї ризикiв), Департамент з питань аналiзу та управлiння 
ризиками (здiйснює комплексне управлiння усiма ризиками). Серед основних методiв, якi Банк 
застосовує для захисту вiд негативного впливу ризикiв, слiд видiлити: комплексний аналiз 
дiяльностi позичальника, встановлення лiмiтiв, ГЕП-аналiз, VAR-методолгiя, бек-тестування, 
стрес-тестування, використання iнструментiв хеджування, страхування, наявнiсть плану дiй на 
випадок кризи лiквiдностi тощо. 
Стратегiчними цiлями зокрема є: забезпечення достатнього рiвня лiквiдностi для безперебiйного 
виконання клiєнтських платежiв; мiнiмальнi кредитнi ризики (залученi кошти вiд клiєнтiв, 
переважно, будуть направленi на кредитування з доброю кредитною iсторiєю та/або пiд 
високолiквiдну заставу); збiльшення ресурсної бази за рахунок бюджетних органiзацiй, страхових 
компанiй, приватних пiдприємцiв; залучення клiєнтiв за рахунок оперативностi прийняття рiшень 
та iндивiдуального пiдходу (тарифи, ставки); розвиток карткового бiзнесу на базi сучасних 
Iнтернет-технологiй та використання кредитування корпоративних клiєнтiв повиннi стати 
ключовими iнструментами Банку по нарощуванню об’ємiв залишкiв за поточними рахунками 
(джерело зниження вартостi пасивiв); розвиток регiональної мережi з метою покриття всiх 
обласних центрiв країни; розвиток спiвробiтництва з державними установами (НБУ, ДIУ), 
мiжнародними фiнансовими органiзацiями. 

  



Банком з 2011 року по 01.01. 2016 року було придбано основних засобiв за первiсною вартiстю на 
суму 20 863 тис.грн., з них будинки та споруди 6 054 тис.грн., обладнання та меблi 6 775 тис.грн., 
транспортнi засоби 1 890 тис.грн та нематерiальних активiв на суму 3 887 тис. грн..  
Також за цей час було вiдчуджено активiв на загальну суму 8 050 тис.грн, з них меблi та 
обладнання на суму 887 тис.грн. та транспортнi засоби на суму 1 205 тис.грн., нематерiальнi 
активи на суму 668тис.грн., капiтальнi вкладення в орендованi ОЗ на суму 4 810 тис.грн.  
Банк не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською 
дiяльнiстю.  
 

  

Протягом 2015 року були укладенi та дiяли наступнi правочини: 
1. Протягом звiтного 2015 року з власниками iстотної участi, членами Спостережної ради та 
членами Правлiння укладались договори овердрафту; пiдстава та методика цiноутворення: згiдно 
"Положення про кредитування клiєнтiв ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень". Детальна 
iнформацiя щодо укладених договорiв не розкривається, оскiльки є банкiвською таємницею згiдно 
ст. 60 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть".  
2. Протягом звiтного 2015 року з власниками iстотної участi, членами Спостережної ради та 
членами Правлiння укладались договори строкових депозитiв; пiдстава та методика 
цiноутворення: згiдно протоколiв КУАП та "Положення про приймання вкладiв (депозитiв) вiд 
суб"єктiв господарювання та фiзичних осiб". Детальна iнформацiя щодо укладених договорiв не 
розкривається, оскiльки є банкiвською таємницею згiдно ст. 60 Закону України "Про банки та 
банкiвську дiяльнiсть".  
Протягом звiтного 2015 року Банк проводив як активнi (кредитнi), так i пасивнi операцiї з 
пов’язаними особами. 
Обсяг кредитiв, наданих пов’язаним особам на кiнець року становив 250 400,00 грн.  
Залишки за поточними та строковими вкладами пов’язаних осiб на кiнець року становили 14 681 
394,00 грн. 

  

Станом на 01.01.2016 року Банк орендує примiщення для головного офiсу в м.Києв площею1107,7 
м.кв. та вiддiлення банку в м.Києвi в мiстах Луцьк, Львiв, Чернiвцi, Кiровоград, Одеса, 
Днiпропетровськ, Черкаси загальною площею 2066,9 м.кв. по балансовiй вартостi 34 846 тис. грн.  
Станом на 01.01.2016 р. основними засобами емiтента виробничого призначення (за залишковою 
вартiстю) є власнi основнi засоби, а саме: Будiвлi та споруди - 17291 тис грн.;  
Земельна дiлянка - 232 тис грн.;  
Машини та обладнання - 1502 тис грн.;  
Транспортнi засоби - 1161 тис грн.;  
iншi - 903 тис грн.  
Всi основнi засоби використовуються в господарськiй дiяльностi банку. Амортизацiя основних 
засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї 
визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк корисного використання об'єкта 
основних засобiв. Строк корисного використання основних засобiв в ПАТ "Банк iнвестицiй та 
заощаджень" згiдно облiкової полiтики вiд 4-х до 20-ти рокiв для цього враховується: перiод 
очiкуваного використання об'єкта з урахуванням його розрахункової потужностi або фiзичної 
продуктивностi; строки корисного використання подiбних активiв; фiзичний та моральний знос, 
що передбачається; правовi або iншi подiбнi обмеження щодо строкiв використання об'єкта та 
iнших факторiв; вартiснi ознаки. Земельна дiлянка не амортизується.  
Екологiчнi питання не можуть позначитись на використаннi активiв емiтента. Емiтент не має 
планiв капiтального будiвництва.  

  



ПАТ «Банк iнвестицiї та заощаджень» здiйснює свою дiяльнiсть згiдно чинного законодавства 
України. Будь-якi змiни в законодавствi України, що регулюють банкiвську дiяльнiсть, напряму 
впливають i на дiяльнiсть Банку (як i на будь-який український комерцiйний банк). Протягом 
звiтного 2015 року ступiнь залежностi Банку вiд законодавчих та/або економiчних обмежень був 
аналогiчним в порiвняннi з iншими банками України. 
Незважаючи на певнi законодавчi та економiчнi обмеження в 2015 роцi, за пiдсумками звiтного 
року Банк вiдрiзнявся вiд iнших українських банкiв високою якiстю кредитного портфелю, 
прибутковою дiяльнiстю та достатнiм рiвнем лiквiдностi. 

  

Протягом 2015 року Банком було виплачено штрафiв та санкцiй на суму 0,022 тис.грн та пеню на 
суму 0,011 тис.грн. за порушення умов доворiв з перевезення валюти та пересортування банкнот.  

  

ПАТ «Банк iнвестицiї та заощаджень» здiйснює зважену полiтику щодо управлiння активами та 
пасивами. Фiнансування активних операцiй забезпечується за рахунок фiнансування з рiзних 
джерел: кошти юридичних та фiзичних осiб, кошти бюджетних установ, цiннi папери власного 
боргу, кошти учасникiв (статутний капiтал). Значення обов’язкового економiчного нормативу Н2 
«адекватнiсть регулятивного капiталу» на 01.01.2016 р. становило 15,36% (при мiнiмально 
допустимому значеннi – 10%), що вказує на достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб 
Банку. 
При управлiннi лiквiднiстю Банк дотримується консервативного пiдходу: надання кредитiв 
здiйснюється лише за рахунок адекватного (за строками) фiнансування депозитами клiєнтiв (або 
iншими джерелами), що дозволяє мати збалансований ГЕП-розрив лiквiдностi та мiнiмiзувати 
ризик лiквiдностi. 

  

Станом на 01.01.2016 р. вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (за кредитними 
договорами з юридичними особами) становить 766 825 149,27 грн. Очiкуванi прибутки вiд 
виконання цих договорiв складають 60 297 259,01 грн.  
Станом на 01.01.2016 р. вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (за кредитними 
договорами з фiзичними особами) становить 17 412 267,27 грн. Очiкуванi прибутки вiд виконання 
цих договорiв складають 2 173 172,88 грн.  
 

  

Стратегiя ПАТ «Банк iнвестицiї та заощаджень» визначена у Бюджетi на 2016 рiк. 
Основними стратегiчними завданнями є: забезпечення достатнього рiвня лiквiдностi для 
безперебiйного виконання клiєнтських платежiв; мiнiмальнi кредитнi ризики (залученi кошти вiд 
клiєнтiв, переважно, будуть направленi на кредитування з доброю кредитною iсторiєю та/або пiд 
високолiквiдну заставу); збiльшення ресурсної бази за рахунок бюджетних органiзацiй, страхових 
компанiй, приватних пiдприємцiв; залучення клiєнтiв за рахунок оперативностi прийняття рiшень 
та iндивiдуального пiдходу (тарифи, ставки); розвиток карткового бiзнесу на базi сучасних 
Iнтернет-технологiй та використання кредитування корпоративних клiєнтiв повиннi стати 
ключовими iнструментами Банку по нарощуванню об’ємiв залишкiв за поточними рахунками 
(джерело зниження вартостi пасивiв); розвиток регiональної мережi з метою покриття всiх 
обласних центрiв країни; розвиток спiвробiтництва з державними установами (НБУ, ДIУ), 
мiжнародними фiнансовими органiзацiями. 

  



Наукових дослiджень та розробок Банк не проводить. Однак, для забезпечення сучасного та 
якiсного обслуговування клiєнтiв, Банк постiйно здiйснює маркетинговi дослiдження по вивченню 
ринку банкiвських та iнших фiнансових послуг як України так i зарубiжжя. Це дає змогу виявити 
найперспективнiшi з них та застосовувати їх для задоволення потреб клiєнтiв Банку, нарощуванню 
клiєнтської бази та пiдвищення прибутковостi дiяльностi. 
Галузевi аналiзи та маркетинговi дослiдження дають змогу Банку створювати найбiльш сучаснi 
комплекснi банкiвськi продукти, що в свою чергу є каталiзатором розвитку найбiльш важливих 
галузей економiки країни. А саме, новi кредитнi програми фiнансування сiльського господарства, 
нафтодобувного та переробного бiзнесу, харчової промисловостi та торгiвлi, що i є головними 
напрямками дiяльностi Банку, пiдвищують якiсть та конкурентоздатнiсть економiчного 
середовища країни. 
Витрати на проведення маркетингових та аналiтичних дослiджень є складовою частиною оплати 
працi працiвникiв Банку, що вiдповiдають за розвиток даного напрямку. 

  

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв 
активiв Банку станом на 01.01.2016 року – вiдсутнi. 
 

  

Протягом своєї дiяльностi ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» показує стабiльне зростання 
основних показникiв дiяльностi банкiвської установи. Так, за три останнi звiтнi роки (2013-2015 
рр.) активи Банку зросли на 3,143 млрд. грн. (до 5,446 млрд. грн.), у т.ч. за останнiй рiк на 1,286 
млрд. грн. або на 30,9%. Дане зростання обумовлено нарощенням ресурсної бази Банку, а також 
зниженням офiцiйного курсу гривнi. Основними складовими ресурсної бази Банку є власний 
капiтал (9,9%) та кошти клiєнтiв (82,0%): за 2015 рiк прирiст за ними становив: 1,7% та 31,9% 
вiдповiдно. 
Зважена кредитна полiтика щодо вiдбору та оцiнки фiнансового стану позичальникiв дозволяє 
банку мiнiмiзувати можливi втрати при здiйсненнi кредитних операцiй. Проблемна/прострочена 
заборгованiсть за кредитами, наданим клiєнтам, на кiнець 2015 року становить 0,19% кредитного 
портфелю (тодi як у середньому по банкiвськiй системi України – близько 22,1%). 
Значення нормативу адекватностi регулятивного капiталу банку на кiнець 2015 року становило 
15,36% (при мiнiмально необхiдному рiвнi 10%), що свiдчить про високий рiвень захищеностi вiд 
можливих фiнансових втрат. 
Питома вага високолiквiдних активiв (каса та коррахунки в iнших банках) в загальних активах на 
кiнець 2015 року становить 6,5%, що дозволяє Банку впевнено себе почувати в умовах 
перманентної нестабiльностi на фiнансових ринках та не бути залежним вiд мiжбанкiвських 
ресурсiв при фондуваннi активних операцiй. 
Протягом усiх рокiв своєї дiяльностi ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» залишається 
високоприбутковою та рентабельною установою. Обсяг отриманого чистого прибутку за 
результатами дiяльностi в 2015 роцi становив 11 441 тис.грн. 
Прибуткова дiяльнiсть та низький рiвень прострочених кредитiв в кредитному портфелi протягом 
усього перiоду свого iснування свiдчить про здатнiсть Банку ефективно управляти активами та 
пасивами, а достатнiй рiвень капiталiзацiї та лiквiдностi – про високий рiвень фiнансової стiйкостi, 
про що свiдчить i наявний кредитний рейтинг Банку («iнвестицiйний рiвень» – «А-» з прогнозом 
«стабiльний») та рейтинг надiйностi банкiвських депозитiв («4», що вiдповiдає рiвню «висока 
надiйнiсть»). 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. 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: 22454 21089 24638 24638 47092 45727 

будівлі та 
споруди 18280 17291 24120 24120 42400 41411 

машини та 
обладнання 2281 1502 518 518 2799 2020 

транспортні 
засоби 501 1162 0 0 501 1162 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 1392 1134 0 0 1392 1134 

2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

будівлі та 
споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні 
засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 
нерухомість 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 22454 21089 24638 24638 47092 45727 

Опис Всi основнi засоби використовуються в господарськiй дiяльностi банку. Амортизацiя основних 
засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї 
визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк корисного використання об'єкта 
основних засобiв. Строк корисного використання основних засобiв в ПАТ "Банк iнвестицiй та 
заощаджень" згiдно облiкової полiтики вiд 4-х до 20-ти рокiв для цього враховується: перiод 
очiкуваного використання об'єкта з урахуванням його розрахункової потужностi або фiзичної 
продуктивностi; строки корисного використання подiбних активiв; фiзичний та моральний знос, 
що передбачається; правовi або iншi подiбнi обмеження щодо строкiв використання об'єкта та 
iнших факторiв; вартiснi ознаки. Земельна дiлянка не амортизується.  
Станом на 01.01.2016 року до складу iнших основних засобiв увiйшли основнi засоби, якi не 
увiйшли до перших трьох груп, а саме земельнi дiлянки ,iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) та 
iншi основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи.  
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2016 р. становить 42 638 тис. грн.  
В тому числi:  
будiвлi, споруди 22 259 тис. грн.;  
машини та обладнання 11 436 тис. грн.;  
транспортнi засоби 1 974 тис. грн.;  
земельна дiлянка 232 тис. грн.;  
iншi основнi засоби 6 737 тис. грн.  
Станом на 01.01.2016 р. сума нарахованого зносу становила 21 549 тис. грн..  
В тому числi:  
будiвлi, споруди 4 968 тис. грн.;  



машини та обладнання 9 934 тис. грн.;  
транспортнi засоби 813 тис. грн.;  
на земельну дiлянка знос не нараховується;  
iншi основнi засоби 5 834 тис. грн.  
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.  
Строк корисного використання основних засобiв встановлюється постiйно дiючою комiсiєю для 
кожної групи основних засобiв окремо при їх вводi в експлуатацiю, враховуючи їх розрахунковi 
потужностi, фiзичну продуктивнiсть, вартiснi ознаки, а саме для:  
будiвель та споруд до 20 рокiв;  
машин та обладнання вiд 4 до 5 рокiв;  
транспортних засобiв до 5 рокiв;  
земельна дiлянка не амортизується;  
iнших основних засобiв до 12 рокiв.  
Всi основнi засоби використовуються в господарськiй дiяльностi банку за призначенням i 
знаходяться в задовiльному станi, здiйснюється їх своєчасне технiчне обслуговування.  
 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 
користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0.00 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 32978 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами)(за кожним видом): 

X 32978 X X 

ощаднi сертифiкати 28.12.2015 3613.6 11 01.07.2016 

ощаднi сертифiкати 12.08.2015 3162.3 10.5 14.02.2016 

ощаднi сертифiкати 16.07.2015 2432.5 10.5 18.01.2016 

ощаднi сертифiкати 07.12.2015 2402.06 11 10.06.2016 

ощаднi сертифiкати 25.12.2015 2076.2 10 28.06.2016 

ощаднi сертифiкати 06.07.2015 1987.4 8 08.01.2016 

ощаднi сертифiкати 30.07.2015 1932.4 10 01.02.2016 

ощаднi сертифiкати 12.11.2015 1499.7 8 16.05.2016 

ощаднi сертифiкати 22.09.2015 1459.6 10.5 26.03.2016 

ощаднi сертифiкати 07.07.2015 1351.1 8 09.01.2016 

ощаднi сертифiкати 07.07.2015 1303.4 10 09.01.2016 

ощаднi сертифiкати 21.07.2015 1214.4 10 23.01.2016 

ощаднi сертифiкати 07.10.2015 604.3 11 10.04.2016 

ощаднi сертифiкати 31.08.2015 604.3 11 04.03.2016 



ощаднi сертифiкати 15.07.2015 333.3 10 17.01.2016 

ощаднi сертифiкати 30.12.2015 288.1 10 03.07.2016 

ощаднi сертифiкати 28.09.2015 241.7 11 01.04.2016 

ощаднi сертифiкати 06.07.2015 241.6 10 08.01.2016 

ощаднi сертифiкати 14.12.2015 241 11 17.06.2016 

ощаднi сертифiкати 29.12.2015 196.8 10 02.07.2016 

ощаднi сертифiкати 08.07.2015 181.2 10 10.01.2016 

ощаднi сертифiкати 28.10.2015 159 8 01.05.2016 

ощаднi сертифiкати 02.10.2015 157.4 10 05.04.2016 

ощаднi сертифiкати 02.10.2015 140.1 10 05.04.2016 

ощаднi сертифiкати 08.09.2015 139.5 8 12.03.2016 

ощаднi сертифiкати 08.09.2015 139.5 8 12.03.2016 

ощаднi сертифiкати 12.11.2015 132.2 8 16.05.2016 

ощаднi сертифiкати 12.11.2015 132.2 8 16.05.2016 

ощаднi сертифiкати 12.11.2015 132.2 8 16.05.2016 

ощаднi сертифiкати 10.08.2015 128 10 12.02.2016 

ощаднi сертифiкати 01.07.2015 122.2 22 03.01.2016 

ощаднi сертифiкати 04.08.2015 121.8 23 06.02.2016 

ощаднi сертифiкати 15.07.2015 120.8 11 17.01.2016 

ощаднi сертифiкати 15.07.2015 120.8 11 17.01.2016 

ощаднi сертифiкати 15.07.2015 120.8 11 17.01.2016 

ощаднi сертифiкати 15.07.2015 120.8 11 17.01.2016 

ощаднi сертифiкати 15.12.2015 120.4 10 18.06.2016 

ощаднi сертифiкати 15.12.2015 120.4 10 18.06.2016 

ощаднi сертифiкати 19.11.2015 105.6 8 23.05.2016 

ощаднi сертифiкати 09.07.2015 66.4 10 11.01.2016 

ощаднi сертифiкати 30.12.2015 60 11 03.07.2016 

ощаднi сертифiкати 30.12.2015 60 11 03.07.2016 

ощаднi сертифiкати 30.12.2015 60 11 03.07.2016 

ощаднi сертифiкати 10.07.2015 49.8 10 12.01.2016 

ощаднi сертифiкати 03.07.2015 49 10 05.01.2016 

ощаднi сертифiкати 03.07.2015 24.5 10 05.01.2016 

ощаднi сертифiкати 13.07.2015 21.6 22 15.01.2016 

ощаднi сертифiкати 13.07.2015 21.6 22 15.01.2016 

ощаднi сертифiкати на вимогу 28.12.2015 2495.6 10 01.01.2016 

ощаднi сертифiкати на вимогу 23.12.2015 240.5 10 01.01.2016 

ощаднi сертифiкати на вимогу 23.12.2015 52.9 8.5 01.01.2016 

ощаднi сертифiкати на вимогу 23.12.2015 52.9 8.5 01.01.2016 

ощаднi сертифiкати на вимогу 23.12.2015 21.8 22 01.01.2016 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 

X 0.000 X X 



видом): 

Податкові зобов'язання X 7812.298 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 4860871.702 X X 

Усього зобов'язань X 4901662 X X 

Опис: - 



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 

25.04.2015 27.04.2015 Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента  

23.07.2015 24.07.2015 Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента  

10.11.2015 11.11.2015 Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента  

23.11.2015 24.11.2015 Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента  

24.12.2015 25.12.2015 Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця) 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «БДО» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 
фізичної особи) 20197074 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02121 Україна Київська 
Дарницький м. Київ Харковське 

шоссе 201/203 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2868 23.04.2002 

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** 

88 П 000088 16.04.2013 22.12.2016 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця) 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «БДО» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 
фізичної особи) 20197074 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02121 Україна Київська 
Дарницький м. Київ Харковське 

шоссе 201/203 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2868 23.04.2002 

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** 

88 П 000088 16.04.2013 22.12.2016 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 



Акцiонерам та керiвництву  
ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» 
НАЦIОНАЛЬНIЙ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 
Звiт щодо фiнансової звiтностi 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 
ЗАОЩАДЖЕНЬ» (далi - Банк), що включає Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2015 року, Звiт про прибутки i 
збитки та iнший сукупний дохiд, Звiт про змiни у власному капiталi, Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що минув на 
зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Банку за фiнансову звiтнiсть 
Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у 
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 
персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 
унаслiдок шахрайства або помилок. 
Вiдповiдальнiсть аудитора 
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. 
Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не 
мiстять суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та 
розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i 
оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих 
ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення 
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також 
оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським 
персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 
Висловлення думки 
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан Банку на 31 
грудня 2015 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
Пояснювальний параграф 
Ми звертаємо увагу на Примiтку 2 «Економiчне середовище, в умовах якого Банк здiйснює свою дiяльнiсть, вплив 
цих умов на фiнансовий стан Банку та результати його дiяльностi», в якiй йдеться про полiтичну й економiчну 
нестабiльнiсть в Українi. Нестабiльнiсть може iснувати i в найближчому майбутньому i мати вплив на операцiйну 
дiяльнiсть Банку, його спроможнiсть продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому та вартiсть його активiв. 
Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання. 
Також ми звертаємо увагу на Примiтку 38 «Подiї пiсля дати балансу», у якiй зазначається, що у квiтнi 2016 року 
кiлька акцiонерiв отримали вiд Нацiонального банку України дозволи на набуття iстотної участi у Банку. Таким 
чином, частка акцiонерiв, що мають iстотну участь у Банку, буде становити 60 % статутного капiталу. Також це 
приведе до змiн у структурi власностi Банку, перелiку пов’язаних осiб та може вплинути на значення нормативу 
максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов’язаними з Банком особами. Висловлюючи нашу думку, 
ми не брали до уваги це питання. 
22 квiтня 2016 року 
м. Київ, Україна 
Директор ТОВ «БДО» Балченко С.О. 
Сертифiкат аудитора банкiв № 0040  
дiйсний до 01.01.2020 року 
Начальник вiддiлу аудиту ТОВ «БДО» Малащук О.В. 
Сертифiкат аудитора банкiв № 0082 
дiйсний до 16.01.2020 року 
 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БДО» 
Юридична адреса: м. Днiпропетровськ, вул. Сєрова, 4 
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 20197074 
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги № 2868 вiд 
23.04.2002 року, дiйсне до 22.12.2016 року. 
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних 
учасникiв ринку цiнних паперiв, серiя та номер П 000088, строк дiї свiдоцтва з 16.04.2013 року до 22.12.2016 року. 
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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 4 



Звiт про фiнансовий стан 6 
Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за 2015 рiк 7 
Звiт про змiни у власному капiталi за 2015 рiк 8 
Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом за 2015 рiк 9 
Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом за 2015 рiк (продовження) 10 
Примiтка 1. Загальна iнформацiя про дiяльнiсть банку 11 
Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть 12 
Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi 13 
Примiтка 4. Принципи облiкової полвтики 13 
Примiтка 5. Перехiд на новi та переглянутi стандарти 28 
Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти 35 
Примiтка 7. Кошти в iнших банках 36 
Примiтка 8. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 37 
Примiтка 9. Цiннi папери в портфелi Банку на продаж 43 
Примiтка 10. Основнi засоби та нематерiальнi активи 44 
Примiтка 11. Iншi фiнансовi активи 45 
Примiтка 12. Iншi активи 48 
Примiтка 13. Кошти банкiв 48 
Примiтка 14. Кошти клiєнтiв 48 
Примiтка 15. Борговi цiннi папери, емiтованi банком 49 
Примiтка 16. Iншi залученi кошти 50 
Примiтка 17. Резерви за зобов'язаннями 50 
Примiтка 18. Iншi фiнансовi зобов'язання 51 
Примiтка 19. Iншi зобов'язання 51 
Примiтка 20. Статутний капiтал та резерви 51 
Примiтка 21. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення 52 
Примiтка 22. Процентнi доходи та витрати 53 
Примiтка 23. Комiсiйнi доходи та витрати 53 
Примiтка 24. Iншi операцiйнi доходи 54 
Примiтка 25. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 54 
Примiтка 26. Витрати/(вигоди) з податку на прибуток 55 
Примiтка 27. Прибуток/(збиток) на одну просту акцiю 57 
Примiтка 28. Дивiденди 57 
Примiтка 29. Операцiйнi сегменти 58 
Примiтка 30. Управлiння фiнансовими ризиками 61 
Примiтка 31. Управлiння капiталом 69 
Примiтка 32. Рахунки довiрчого управлiння 70 
Примiтка 33. Потенцiйнi зобов'язання Банку 71 
Примiтка 34. Похiднi фiнансовi iнструменти 73 
Примiтка 35. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 73 
Примiтка 36. Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки 76 
Примiтка 37. Операцiї з пов'язаними сторонами 78 
Примiтка 38. Подiї пiсля дати блансу 81 
 
 
Заява про вiдповiдальнiсть за пiдготовку та затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 
року 
Наведена нижче заява, яка повинна розглядатися разом з описом зобов’язань незалежних аудиторiв, що мiстяться у 
доданому Аудиторському висновку (Звiтi незалежного аудитора), зроблена з метою розмежування вiдповiдальностi 
керiвництва та незалежних аудиторiв по вiдношенню до фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (далi по тексту – Банк). 
Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає фiнансове 
положення Банку станом на 31 грудня 2015 року, результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2015 року, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi по тексту – 
МСФЗ). 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за: 
- вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та їх послiдовне застосування; 
- застосування обґрунтованих оцiнок та розрахункiв; 
- дотримання вимог МСФЗ або розкриття та пояснення всiх суттєвих вiдхилень вiд МСФЗ у фiнансовiй звiтностi; 
- пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи з припущення, що Банк буде продовжувати свою дiяльнiсть у 
майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущення неправомiрне. 
Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за: 
- розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи внутрiшнього контролю 



Банку; 
- ведення вiдповiдних облiкових записiв, якi розкривають з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансовий 
стан Банку, i якi дозволяють забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Банку вимогам МСФЗ; 
- забезпечення вiдповiдностi бухгалтерського облiку вимогам законодавства та стандартiв бухгалтерського облiку, 
прийнятих в Українi; 
- прийняття мiр, в розумнiй мiрi доступних для нього, для забезпечення збереження активiв Банку; 
- виявлення i запобiгання фактiв шахрайства i iнших порушень.  
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, затверджена та пiдписана вiд iменi Банку: 
 
15 квiтня 2016 року 
 
В.о. Голови Правлiння _______________ О.А. Гришко  
 
Головний бухгалтер _______________ Т.О. Верба 
 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 
Акцiонерам та керiвництву  
ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» 
НАЦIОНАЛЬНIЙ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 
Звiт щодо фiнансової звiтностi 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 
ЗАОЩАДЖЕНЬ» (далi - Банк), що включає Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2015 року, Звiт про прибутки i 
збитки та iнший сукупний дохiд, Звiт про змiни у власному капiталi, Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що минув на 
зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Банку за фiнансову звiтнiсть 
Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у 
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 
персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 
унаслiдок шахрайства або помилок. 
Вiдповiдальнiсть аудитора 
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. 
Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не 
мiстять суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та 
розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i 
оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих 
ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення 
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також 
оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським 
персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 
Висловлення думки 
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан Банку на 31 
грудня 2015 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
Пояснювальний параграф 
Ми звертаємо увагу на Примiтку 2 «Економiчне середовище, в умовах якого Банк здiйснює свою дiяльнiсть, вплив 
цих умов на фiнансовий стан Банку та результати його дiяльностi», в якiй йдеться про полiтичну й економiчну 
нестабiльнiсть в Українi. Нестабiльнiсть може iснувати i в найближчому майбутньому i мати вплив на операцiйну 
дiяльнiсть Банку, його спроможнiсть продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому та вартiсть його активiв. 
Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання. 
Також ми звертаємо увагу на Примiтку 38 «Подiї пiсля дати балансу», у якiй зазначається, що у квiтнi 2016 року 
кiлька акцiонерiв отримали вiд Нацiонального банку України дозволи на набуття iстотної участi у Банку. Таким 
чином, частка акцiонерiв, що мають iстотну участь у Банку, буде становити 60 % статутного капiталу. Також це 
приведе до змiн у структурi власностi Банку, перелiку пов’язаних осiб та може вплинути на значення нормативу 
максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов’язаними з Банком особами. Висловлюючи нашу думку, 
ми не брали до уваги це питання. 
 
22 квiтня 2016 року 
м. Київ, Україна 
Директор ТОВ «БДО» Балченко С.О. 



Сертифiкат аудитора банкiв № 0040  
дiйсний до 01.01.2020 року 
Начальник вiддiлу аудиту ТОВ «БДО» Малащук О.В. 
Сертифiкат аудитора банкiв № 0082 
дiйсний до 16.01.2020 року 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БДО» 
Юридична адреса: м. Днiпропетровськ, вул. Сєрова, 4 
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 20197074 
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги № 2868 вiд 
23.04.2002 року, дiйсне до 22.12.2016 року. 
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних 
учасникiв ринку цiнних паперiв, серiя та номер П 000088, строк дiї свiдоцтва з 16.04.2013 року до 22.12.2016 року. 
 
 
Звiт про фiнансовий стан 
на 31 грудня 2015 року 
Найменування статтi Примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод 
АКТИВИ 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 130 898 477 152 
Кошти в iнших банках 7 224 187 - 
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 8 5 057 003 3 546 895 
Цiннi папери в портфелi банку на продаж 9 - - 
Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток 47 47 
Вiдстрочений податковий актив 26 - 1 440 
Основнi засоби та нематерiальнi активи 10 23 901 24 873 
Iншi фiнансовi активи 11 8 763 108 259 
Iншi активи 12 932 876 
Усього активiв 5 445 731 4 159 542 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  
Кошти банкiв 13 - 44 288 
Кошти клiєнтiв 14 4 466 818 3 386 143 
Борговi цiннi папери, емiтованi банком 15 32 978 - 
Iншi залученi кошти 16 386 590 180 746 
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 239 - 
Вiдстроченi податковi зобов'язання 26 80 - 
Резерви за зобов'язаннями 17 907 1 384 
Iншi фiнансовi зобов'язання 18 4 359 5 977 
Iншi зобов'язання 19 9 691 6 043 
Усього зобов'язань 4 901 662 3 624 581 
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 
Статутний капiтал 20 500 000 500 000 
Резервнi та iншi фонди банку 20 34 634 34 511 
Нерозподiлений прибуток 9 435 450 
Усього власного капiталу 544 069 534 961 
Усього зобов'язань та власного капiталу 5 445 731 4 159 542 
Затверджено до випуску та пiдписано 
"15" квiтня 2016 року В.о. Голови Правлiння О.А. Гришко 
Н.Ю. Дядюра  
(044) 207-70-35 Головний бухгалтер Т.О. Верба 
 
Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд 
за 2015 рiк 
Найменування статтi Примiтки Звiтний 
перiод Попереднiй перiод 
Процентнi доходи 22 600 499 380 321 
Процентнi витрати 22 (419 288) (256 203) 
Чистий процентний дохiд 181 211 124 118 
Чисте (збiльшення)/зменшення резервiв пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (65 363) (46 194) 
Чистий процентний дохiд пiсля створення резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках  
Комiсiйнi доходи 23 36 268 47 845 
Комiсiйнi витрати 23 (5 667) (27 433) 
Результат вiд операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку 254 27 
Результат вiд торговельних операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами 10 899 (93 276) 



Результат вiд операцiй з iноземною валютою 56 719 99 736 
Результат вiд переоцiнки iноземної валюти (66 961) 8 446 
Чисте збiльшення резервiв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв (13) (1) 
Чисте збiльшення резервiв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - (180) 
Чисте зменшення/(збiльшення) резервiв за зобов'язаннями 477 (1 131) 
Iншi операцiйнi доходи 24 4 268 1 881 
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 25 (137 562) (121 825) 
Прибуток/(збиток) до оподаткування 14 530 (7 987) 
(Витрати)/вигоди з податку на прибуток 26 (3 089) 662 
Прибуток/(збиток) за рiк 11 441 (7 325) 
Iнший сукупний дохiд - - 
Усього сукупного доходу/(збитку) за рiк 11 441 (7 325) 
 
Прибуток/(збиток) на акцiю (грн. на акцiю): 27  
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю 22,88 (19,48) 
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю 22,88 (19,48) 
Затверджено до випуску та пiдписано 
"15" квiтня 2016 року В.о. Голови Правлiння О.А. Гришко 
 
Н.Ю. Дядюра  
(044) 207-70-35 Головний бухгалтер Т.О. Верба 
 
Звiт про змiни у власному капiталi за 2015 рiк 
Найменування статтi Примiтки Статутний капiтал Резервнi та iншi фонди Нерозподi-лений прибуток Усього 
Залишок на 31 грудня 2013 року 250 000 34 389 10 223 294 612 
Усього скупного збитку - - (7 325) (7 325) 
Збиток за рiк - - (7 325) (7 325) 
Iнший сукупний дохiд - - - - 
Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв - 122 (122) - 
Емiсiя акцiй 20 250 000 - - 250 000 
Дивiденди 28 - - (2 326) (2 326) 
Залишок на 31 грудня 2014 року 500 000 34 511 450 534 961 
Усього скупного доходу - - 11 441 11 441 
Прибуток за рiк - - 11 441 11 441 
Iнший сукупний дохiд - - - - 
Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв - 123 (123) - 
Дивiденди 28 - - (2 333) (2 333) 
Залишок на 31 грудня 2015 року 500 000 34 634 9 435 544 069 
 
Затверджено до випуску та пiдписано 
"15" квiтня 2016 року В.о. Голови Правлiння О.А. Гришко 
 
Н.Ю. Дядюра  
(044) 207-70-35 Головний бухгалтер Т.О. Верба 
 
 
Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом 
за 2015 рiк 
Найменування статтi Примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод 
ГРОШОВI КОШТИ ВIД ОПЕРАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI 
Прибуток/(збиток) до оподаткування 14 530 (7 987) 
Коригування:  
Знос та амортизацiя 10 3 121 3 316 
Чисте збiльшення резервiв пiд знецiнення активiв 64 899 47 506 
Результат операцiй з фiнансовими похiдними iнструментами - 2 727 
Результат операцiй з iноземною валютою - 295 
Нарахованi доходи (12 361) (33 954) 
Нарахованi витрати (14 747) 27 664 
Чистий грошовий прибуток/(збиток) вiд операцiйної дiяльностi до змiн в операцiйних активах та зобов'язаннях 55 442 
39 567 
Змiни в операцiйних активах та зобов'язаннях 
Чисте (збiльшення)/зменшення обов'язкових резервiв у Нацiональному банку України - 34 990 
Чисте (збiльшення)/зменшення коштiв в iнших банках (263 608) 185 881 



Чисте (збiльшення)/зменшення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв (1 523 152) (1 822 428) 
Чисте (збiльшення)/зменшення iнших фiнансових активiв 99 967 (104 661) 
Чисте (збiльшення)/зменшення iнших активiв (55) 3 047 
Чисте збiльшення/(зменшення) коштiв банкiв (44 289) (215 763) 
Чисте збiльшення/(зменшення) коштiв клiєнтiв 1 099 488 1 635 652 
Чисте збiльшення/(зменшення) цiнних паперiв, емiтованих банком 32 528 - 
Чисте збiльшення/(зменшення) резервiв за зобов'язаннями - - 
Чисте збiльшення/(зменшення) iнших фiнансових зобов'язань (13) 5 979 
Чистi грошовi кошти, що отриманi/ (використанi) вiд операцiйної дiяльностi до сплати податку на прибуток (543 692) 
(237 736) 
Податок на прибуток, що сплачений (1 330) (1 620) 
Чистi грошовi кошти, що отриманi/ (використанi) вiд операцiйної дiяльностi (545 022) (239 356) 
ГРОШОВI КОШТИ ВIД IНВЕСТИЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI 
Придбання основних засобiв 10 (2 197) (6 745) 
Надходження вiд реалiзацiї основних засобiв 10 - - 
Придбання нематерiальних активiв 10 (974) (199) 
Чистi грошовi кошти, що отриманi/ (використанi) вiд iнвестицiйної дiяльностi (3 171) (6 944) 
 
 
 
 
 
Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом 
за 2015 рiк (продовження) 
Найменування статтi Примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод 
ГРОШОВI КОШТИ ВIД ФIНАНСОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI  
Емiсiя простих акцiй 20 - 250 000 
Отримання iнших залучених коштiв 16 204 457 179 020 
Повернення iнших залучених коштiв 16 (185) (16 145) 
Дивiденди, що виплаченi 28 (2 333) (2 326) 
Чистi грошовi кошти, що отриманi/ (використанi) вiд фiнансової дiяльностi 201 939 410 549 
Чисте збiльшення/(зменшення) грошових коштiв та їх еквiвалентiв (346 254) 164 249 
Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок перiоду 6 477 152 312 903 
Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець перiоду 6 130 898 477 152 
 
Затверджено до випуску та пiдписано 
 
"15" квiтня 2016 року В.о. Голови Правлiння О.А. Гришко 
 
Н.Ю. Дядюра  
(044) 207-70-35 Головний бухгалтер Т.О. Верба 
 
 
 
 
Примiтка 1. Загальна iнформацiя про дiяльнiсть банку 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (далi – Банк) зареєстровано 
Нацiональним банком України 09 серпня 2005 року. 
Юридична адреса Банку: Україна, м. Київ, 04119, вул. Мельникова, б. 83-Д. 
Веб-сторiнка Банку в Iнтернетi: www.bisbank.com.ua. 
Звiтний перiод, за який подається даний звiт – 2015 рiк. 
Звiтнiсть пiдготовлена за станом на 31 грудня 2015 року та вiдображається у тисячах гривень. 
Банк є складовою частиною банкiвської системи України (усього станом на кiнець 2015 року в Українi 
нараховувалося 117 дiючих банкiв), яка регулюються Нацiональним банком України. 
Банк є самостiйною фiнансовою установою, яка органiзацiйно не входить до складу консолiдованих груп та не є 
дочiрньою структурою iнших компанiй. Вищим органом управлiння Банку є загальнi збори акцiонерiв ПАТ «БАНК 
IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ». 
Банк є дiючим членом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. 
На кiнець звiтного 2015 року кiлькiсть працiвникiв Банку склала 241 осiб (на кiнець 2014 року кiлькiсть працiвникiв 
Банку складала 239 осiб). 
Регiональна мережа станом на звiтну дату складається з Головного банку та 22 вiддiлення та покриває переважну 
бiльшiсть областей України. 
Стратегiчна мета Банку – створення нового якiсного стандарту сервiсу, орiєнтованого на клiєнта; закрiплення 



репутацiї Банку як надiйного i стабiльного банку України; збереження тенденцiї динамiчного зростання основних 
фiнансових показникiв та забезпечення високого рiвня платоспроможностi та лiквiдностi. 
Банк надає банкiвськi послуги вiдповiдно до отриманої вiд Нацiонального банку України Банкiвської лiцензiї №221 
вiд 24 жовтня 2011 року та Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №221-3 вiд 21 червня 2013 року. 
Вiдповiдно до цих дозволiв Банк має право здiйснювати наступнi операцiї: 
1. Залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб; 
2. Вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у банкiвських металах; 
3. Розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд 
свого iменi, на власних умовах та на власний ризик. 
4. Валютнi операцiї. 
З 2009 року Банк спiвпрацює з Державною iпотечною установою (бюджетною установою) у сферi операцiй на ринку 
iпотечного кредитування. 
Банк не має статусу спецiалiзованого банку. 
Серед основних видiв дiяльностi Банку є: кредитно-депозитнi операцiї, розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв, 
валютнi операцiї, операцiї з цiнними паперами, операцiї з платiжними картками, документарнi операцiї. Застосування 
полiтики гнучкого та iндивiдуального пiдходу до кожного клiєнта дозволяють Банку постiйно збiльшувати власну 
клiєнтську базу та залучати кошти клiєнтiв на депозити (завдяки широкому спектру послуг для клiєнтiв), а також 
проводити активну роботу з кредитування реального сектору економiки України. 
Також Банк активно працює на мiжбанкiвському ринку: використовує iнструменти мiжбанкiвського ринку для 
оперативного розмiщення - залучення ресурсiв, а також для проведення валютно-обмiнних операцiй як в iнтересах 
клiєнтiв, так i за рахунок власної валютної позицiї. 
Для проведення мiжнародних платежiв Банк встановив кореспондентськi вiдносини з «DEUTSCHE BANK TRUST 
COMPANY AMERICAS» (Сполученi Штати Америки), «DEUTSCHE BANK AG» (Нiмеччина), «CREDIT EUROPE 
BANK N.V.» (Нiдерланди), ОАО «Промсвязьбанк» (Росiйська Федерацiя), ПАТ „Укргазбанк”, ПАТ «КБ Хрещатик та 
iншi.  
З 2006 року Банк є учасником мiжнародної платiжної системи SWIFT. З 2008 року Банк став членом Мiжнародної 
платiжної системи «Visa International», отримав реєстрацiйне свiдоцтво Нацiонального банку України, що пiдтверджує 
право випуску платiжних карт Visa International, та розпочав емiсiю платiжних карт даної системи, а саме: Visa 
Electron, Visa Classic, Visa Gold та Visa Platinum.  
За результатами 2015 року Банк вiднесено до II групи банкiв за класифiкацiєю Нацiонального банку України (частка 
активiв – менше 0,5% активiв банкiвської системи). 
Станом на 31 грудня 2015 року власником iстотної участi в капiталi Банку є резидент України: 
- Попов Андрiй Володимирович – 15,00% загального статутного капiталу (у тому числi 14,9996% – пряма участь та 
0,0004% – опосередкована участь). 
Частка керiвництва в акцiях Банку вiдсутня. 
Злиття, приєднання, подiл, видiлення Банку у звiтному роцi не вiдбувалось. 
09 вересня 2015 року незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» пiдтвердило довгостроковий кредитний 
рейтинг ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» на рiвнi uaA- («iнвестицiйний рiвень») з прогнозом стабiльний. Та 
пiдтвердило рейтинг надiйностi банкiвських депозитiв на рiвнi «4» (що вiдповiдає рiвню «висока надiйнiсть»).  
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, затверджена В.о. Голови Правлiння Банку та Головним 
бухгалтером 19 квiтня 2016 року.  
Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть 
Протягом 2015 року економiчна ситуацiя в країнi зазнала подальшого погiршення. Бiльшiсть макроекономiчних 
факторiв попереднього року залишилися в поточному. Так, серед негативних факторiв що обумовлювали економiчнi 
тенденцiї в 2015 роцi були: вiйськовий конфлiкт на сходi України та розрив мiжрегiональних зв’язкiв унаслiдок 
анексiї АР Крим та тимчасової окупацiї територiй Донецької та Луганської областей; загострення полiтичної кризи; 
збереження тенденцiї до стрiмкого зниження цiн на свiтових сировинних ринках; низький зовнiшнiй попит унаслiдок 
гальмування економiчного зростання країн – основних торговельних партнерiв; ускладненi торговельнi вiдносини з 
Росiйською Федерацiєю; зниження купiвельної спроможностi населення внаслiдок зменшення реальних доходiв 
населення; погiршення фiнансових результатiв пiдприємств, звуження кредитної активностi, скорочення державного 
фiнансування та високий рiвень невизначеностi. Водночас стримували спад економiки такi чинники як спiвпраця з 
МВФ, . 
За iнформацiєю Мiнiстерства статистики, валовий внутрiшнiй продукт України за пiдсумками 2015 року знизився на 
9,9%. Зниження обсягiв промислового виробництва становило 13,0%. Таким чином, падiння виробництва вiдбувається 
вже четвертий рiк поспiль (в 2012-2014 роках виробництво скоротилося на 0,7%, 4,3% та 10,1% вiдповiдно). 
Найбiльший спад залишається у вугледобувнiй промисловостi – 38,1% (в основному пiд впливом ведення вiйськових 
дiй на сходi України). На другому мiсцi – металургiя, де обсяги виробництва знизилися за рiк на 16,1% (зокрема через 
несприятливу зовнiшню кон’юнктуру, зниження на свiтових ринках цiн на сталь та дефiцит металобрухту). 
Складною залишається ситуацiя в будiвельнiй галузi. Обсяги будiвельних робiт скорочуються четвертий рiк поспiль 
(12,3% за 2015 рiк – Мiнстат), що зумовлено обмеженою кiлькiстю оборотних коштiв будiвельних компанiй, низькою 
купiвельною спроможнiстю населення, низьким iнвестицiйним попитом, скороченням державного фiнансування. 
Обсяги сiльськогосподарського виробництва у 2015 р. також зменшилися, однак в значно менших масштабах 
(порiвняно з iншими галузями). Порiвняно з попереднiм роком виробництво скоротилося на 4,8%, у т.ч. рослинництво 



– на 5,3%, тваринництво – на 3,7%. При цьому у 2015 р. аграрiї отримали значний урожай зернових та рекорднi обсяги 
насiння соняшнику. 
За даними НБУ, Платiжний баланс України за пiдсумками 2015 року повернувся з дефiцитного в профiцитний стан, i 
позитивне сальдо становило 849 млн дол. США проти вiд'ємного сальдо в 13,3 млрд дол. США у 2014 роцi.  
Стабiлiзацiя економiки України у найближчому майбутньому залежить вiд успiшностi дiй, яких вживає уряд, та 
фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних фiнансових установ. 
Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва стосовно можливого впливу економiчних умов на 
операцiї та фiнансовий стан Банку. Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Дана фiнансова 
звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi могли б мати мiсце як результат такої невизначеностi. Про такi 
коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомими i їх буде можливо оцiнити. 
. 
Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi 
Фiнансова звiтнiсть за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року, пiдготовлена Банком вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), прийнятих та випущених Радою з Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку (далi - РМСБО), та пояснень, опублiкованих Мiжнародним Комiтетом з тлумачення 
фiнансової звiтностi (далi - МКТФЗ).  
Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк пiдготовлена на пiдставi припущення, що Банк здатний продовжувати свою дiяльнiсть 
на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. Керiвництво та акцiонери мають намiр i в подальшому 
розвивати дiяльнiсть Банку в Українi. На думку керiвництва застосування припущення щодо здатностi Банку 
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є адекватним, враховуючи належний рiвень достатностi 
капiталу, намiри акцiонерiв надавати пiдтримку Банку, а також iсторичний досвiд, який свiдчить, що короткостроковi 
зобов’язання будуть рефiнансованi у ходi звичайної господарської дiяльностi. 
Функцiональна валюта та валюта подання 
Функцiональною валютою, у якiй ведеться бухгалтерський облiк та складається фiнансова звiтнiсть Банку, є 
українська гривня. Звiтнiсть представлена у гривнях та округлена до тисяч, якщо не вказано iнше. Залишки коштiв, якi 
станом на звiтну дату облiковуються у валютi, що є iншою, нiж функцiональна валюта, перерахованi у функцiональну 
валюту за офiцiйними курсами гривнi до iноземних валют.  
Примiтка 4. Принципи облiкової полвтики 
Примiтка 4.1. Консолiдована фiнансова звiтнiсть 
Банк не входить до групи юридичних осiб, у якiй вiн виступав би материнським або дочiрнiм пiдприємством. 
Консолiдовану фiнансову звiтнiсть за звiтний перiод Банк не складає. 
Примiтка 4.2. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi 
Основи оцiнки фiнансових iнструментiв Банку складають: справедлива вартiсть, первiсна вартiсть, амортизована 
вартiсть, метод ефективної ставки вiдсотка.  
Справедливою вартiстю фiнансового активу є цiна, яка була б отримана за продаж активу або виплачена за передачу 
зобов’язання в рамках угоди, що укладається в звичайному порядку мiж учасниками ринку, на дату оцiнки. Оцiнка 
справедливої вартостi передбачає, що операцiя з продажу активу або передачi зобов’язання вiдбувається або на 
основному ринку для даного активу/зобов’язання; або на найбiльш сприятливому ринку для даного 
активу/зобов’язання (за вiдсутностi основного ринку). 
Первiсна вартiсть – це сума сплачених грошових коштiв або їх еквiвалентiв або справедлива вартiсть iнших ресурсiв, 
наданих для придбання активу на дату придбання, яка включає витрати на проведення операцiї. Витрати на 
проведення операцiї - це витрати, притаманнi операцiям iз придбання, випуску або вибуття фiнансового iнструмента. 
Амортизована собiвартiсть – це вартiсть, за якою оцiнюються фiнансовий актив, фiнансове зобов’язання та яка 
складається iз собiвартостi придбання, зменшеної на суму погашення основної суми боргу, збiльшеної (зменшеної) на 
суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з 
використанням ефективної ставки вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення корисностi. 
Метод ефективної ставки вiдсотка - метод обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового активу або 
фiнансового зобов’язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов’язань) та розподiлу доходiв у виглядi 
процентiв чи витрат на виплату процентiв протягом вiдповiдного перiоду часу. Ефективна ставка вiдсотка - ставка, яка 
точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв або надходжень впродовж очiкуваного термiну дiї 
фiнансового iнструменту до чистої балансової вартостi (амортизованої собiвартостi) цього iнструменту. 
Облiкова полiтика Банку щодо визнання та оцiнки конкретних активiв i зобов’язань, доходiв i витрат розкривається у 
вiдповiдних примiтках до цього звiту. 
Примiтка 4.3. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв 
Похiднi фiнансовi iнструменти та iншi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на 
фiнансовий результат, спочатку визнаються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти спочатку 
визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Прибуток або збиток при 
початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною 
угоди. 
Усi операцiї iз придбання або продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом перiоду, визначеного 
законодавством або традицiями ринку (угоди «звичайної» купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення 
розрахунку, тобто на дату, коли Банк фактично здiйснює поставку фiнансового активу.  
Примiтка 4.4. Знецiнення фiнансових активiв 



Кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується i збитки вiд зменшення корисностi 
виникають, якщо i тiльки якщо є об’єктивне свiдчення зменшення корисностi внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, якi 
вiдбулись пiсля первiсного визнання активу («подiя збитку»), i така подiя (або подiї) збитку впливає (впливають) на 
попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можна 
достовiрно оцiнити.  
Основними ознаками зменшення корисностi активу («подiями збитку») є: 
фiнансовi труднощi позичальника, про що зокрема може свiдчити фiнансова звiтнiсть позичальника, що була 
отримана, або iнформацiя провiдних свiтових рейтингових агентств; 
порушення умов кредитного договору, зокрема: вiдмова / ухилення вiд сплати вiдсоткiв / основної суми боргу або 
частини вiдсоткiв / суми боргу, що пiдлягають сплатi на встановлену договором дату;  
надання Банком пiльгових умов, економiчно або юридично пов’язаних iз фiнансовими труднощами позичальника, якi 
не були б наданi в iншому випадку;  
банкрутство або реорганiзацiя позичальника.  
Фiнансовi активи подiляються на суттєвi та несуттєвi.  
До фiнансових активiв, якi не є iндивiдуально суттєвими вiдносяться:  
• кредити юридичним особам iз кредитною заборгованiстю на звiтну дату менше 50 млн. грн. або еквiвалент цiєї суми 
в iноземнiй валютi, визначений за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим НБУ на дату 
формування резерву;  
• кредити фiзичним особам iз кредитною заборгованiстю на звiтну дату менше 0,5 млн. грн. або еквiвалент цiєї суми в 
iноземнiй валютi, визначений за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим НБУ на дату 
формування резерву;  
• дебiторська заборгованiсть у сумi на звiтну дату менше 5 млн. грн. або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi, 
визначений за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим НБУ на дату формування резерву. 
Всi iншi фiнансовi активи визнаються iндивiдуально суттєвими. 
За наявностi у позичальника хоча б одного iндивiдуально суттєвого фiнансового активу всi iншi фiнансовi активи 
такого позичальника також визнаються iндивiдуально суттєвими. Фiнансовi активи одного боржника, якi кожен 
окремо не є суттєвим, визнаються такими, що є iндивiдуально несуттєвими.  
Межi суттєвостi переглядаються не рiдше нiж один раз на рiк. 
За фiнансовими активами, якi є iндивiдуально суттєвими, у разi наявностi об’єктивних ознак зменшення корисностi 
(ознак знецiнення), Банк визначає суму збитку вiд зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi. Сума збитку вiд 
зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та 
теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв (включаючи грошовi потоки вiд реалiзацiї 
забезпечення), дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою за даним активом. 
За фiнансовими активами, якi не є iндивiдуально суттєвими, за iндивiдуально суттєвими фiнансовими активами, якi не 
мають об’єктивних ознак зменшення корисностi, а також за iндивiдуально суттєвими фiнансовими активами, за якими 
при iндивiдуальнiй оцiнцi не було встановлено збиткiв вiд знецiнення, Банк формує групи фiнансових активiв 
(портфелi) за аналогiчними характеристиками та оцiнює знецiнення на портфельнiй основi з урахуванням минулого 
досвiду щодо збиткiв вiд активiв iз характеристиками кредитного ризику, подiбними до характеристик групи 
(портфеля).  
Як тiльки стає доступною об’єктивна iнформацiя, що дозволяє конкретно оцiнити збитки вiд окремих активiв у групi, 
кориснiсть яких зменшилася (наприклад, iнформацiя щодо банкрутства компанiї, смертi позичальника, прострочення 
боргу (або фактична вiдсутнiсть обслуговування боргу) понад 180 днiв тощо), цi активи виключаються iз такої групи 
(портфелю) та оцiнюються iндивiдуально. 
Банк оцiнює ризик невиконання боржником/контрагентом зобов'язань та формує резерв у повному обсязi незалежно 
вiд розмiру його доходiв за станом на перше число кожного мiсяця, наступного за звiтним.  
Якщо у наступному перiодi величина збитку вiд знецiнення скорочується, i це скорочення можна об'єктивно вiднести 
до подiї, яка вiдбувається пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше визнаний збиток вiд знецiнення 
вiдновлюється або безпосередньо, або шляхом коригування рахунку оцiночного резерву. Такий реверсивний запис не 
повинен приводити до того, щоб балансова вартiсть фiнансового активу перевищила його амортизовану вартiсть, 
розраховану, як якби знецiнення не було визнано, на дату вiдновлення знецiнення. Сума реверсивного запису 
визнається у прибутку чи збитку. Даний порядок не поширюється на iнструменти капiталу. Таким чином, якщо в 
наступних перiодах пiсля формування резерву за фiнансовим активом сума резерву змiнюється, то Банк вiдповiдним 
чином коригує попередньо сформований резерв за таким активом (крiм випадкiв зменшення суми резерву для акцiй та 
iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком, що облiковуються Банком у портфелi на продаж).  
Процентний дохiд за фiнансовими активами, якi є знецiненими, визнається в бухгалтерському облiку з урахування 
суми сформованого резерву. 
Процентний дохiд за фiнансовими активами, якi не є знецiненими, визнається в бухгалтерському облiку без 
врахування суми сформованого резерву. 
Примiтка 4.5. Припинення визнання фiнансових iнструментiв 
Банк припиняє визнання фiнансового активу або групи фiнансових активiв (далi - фiнансовий актив), якщо: 
а) строк дiї прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу, що визначенi умовами договору, закiнчується; 
б) передавання фiнансового активу вiдповiдає наступним критерiям припинення визнання: 
• якщо Банк передає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то вiн має припинити 



визнання фiнансового активу i визнати права i зобов'язання, створенi або збереженi пiд час передавання, окремо як 
актив або зобов'язання; 
• якщо Банк зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то вiн продовжує 
визнавати фiнансовий актив; 
• якщо Банк не передає, не зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то вiн 
визначає, чи зберiгається контроль за фiнансовим активом. 
Банк не здiйснює контроль за переданим активом, якщо сторона, якiй цей актив передається, має реальну змогу його 
продати непов’язанiй третiй сторонi, може здiйснити цей продаж в односторонньому порядку без необхiдностi 
встановлювати додатковi обмеження щодо такого передавання.  
Якщо контроль за фiнансовим активом не зберiгається, Банк припиняє визнання такого активу i визнає права та 
зобов’язання, створенi або збереженi пiд час передавання, окремо як актив або зобов’язання. У разi збереження 
контролю за фiнансовим активом Банк продовжує визнавати фiнансовий актив у межах подальшої участi в ньому. 
Банк припиняє визнання фiнансового зобов'язання або його частини, якщо таке зобов'язання погашено, анульовано 
або строк його виконання закiнчився. 
Примiтка 4.6. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi можна конвертувати у готiвку за першою вимогою i яким 
притаманний незначний ризик змiни вартостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi 
Банку, в банкоматах та програмно-технiчних комплексах самообслуговування (термiналах, POS-термiналах), кошти на 
кореспондентському рахунку в Нацiональному банку України, використання яких не обмежене, залишки на 
кореспондентських рахунках в iнших банках, депозити та кредити овернайт, якi не є знецiненими.  
Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю.  
Залишки коштiв обов'язкового резерву в Нацiональному банку України облiковуються за амортизованою собiвартiстю 
i являють собою обов’язковi резервнi депозити, що не можуть використовуватись для фiнансування щоденних потреб.  
Iнформацiя про грошовi кошти та їх еквiваленти розкривається Банком у примiтцi 6 «Грошовi кошти та їх 
еквiваленти». 
Примiтка 4.7. Обов’язковi резерви на рахунках Нацiонального банку України 
Обов’язковi резерви - один iз монетарних iнструментiв для регулювання обсягiв грошової маси в обiгу та управлiння 
грошово-кредитним ринком. Обов'язковому резервуванню пiдлягають усi залученi Банком кошти за винятком 
кредитiв, залучених вiд банкiв-резидентiв, коштiв, залучених вiд мiжнародних фiнансових органiзацiй, а також 
коштiв, залучених на умовах субординованого боргу. Обов'язковi резерви формуються виходячи iз встановлених 
нормативiв обов'язкового резервування до зобов'язань щодо залучених Банком коштiв у цiлому за зведеним балансом 
Банку. 
Нормативи обов'язкового резервування встановлюються для рiзних видiв зобов'язань диференцiйовано в залежностi 
вiд: 
строку залучення коштiв (короткостроковi / довгостроковi зобов'язання Банку); 
валюти зобов’язання (нацiональна, iноземна, у тому числi в банкiвських металах); 
суб'єктiв (юридичнi / фiзичнi особи). 
Банк здiйснює формування та зберiгання коштiв обов'язкових резервiв в грошовiй одиницi України. 
Нацiональний банк за залишками коштiв обов'язкових резервiв, що зберiгаються на окремому рахунку, нараховує 
проценти. 
Обов'язковi резерви визнаються за справедливою вартiстю. Наступна оцiнка здiйснюється за амортизованою 
собiвартiстю з застосуванням ефективної ставки вiдсотка.  
Примiтка 4.8. Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 
До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки, 
належать борговi цiннi папери, акцiї та iншi фiнансовi iнвестицiї, утримуванi в торговому портфелi, i тi, що визначенi 
Банком як оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки через прибутки/збитки пiд час первiсного 
визнання. 
Банк облiковує в торговому портфелi цiннi папери та iншi фiнансовi iнвестицiї, що придбанi з метою продажу в 
найближчий час i отримання прибутку вiд короткострокових коливань цiни або дилерської маржi, а також фiнансовi 
iнвестицiї, якi пiд час первiсного визнання є частиною портфеля фiнансових iнструментiв, управлiння якими 
здiйснюється разом, i щодо яких є свiдчення фактичного отримання короткострокового прибутку. 
Банк пiд час первiсного визнання вiдображає в бухгалтерському облiку фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за 
справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки за справедливою вартiстю без урахування 
витрат на операцiї. Витрати на операцiї з придбання таких фiнансових iнвестицiй вiдображаються за рахунками витрат 
на дату їх здiйснення. 
Усi iншi фiнансовi iнвестицiї пiд час первiсного визнання оцiнюються за справедливою вартiстю, до якої додаються 
витрати на операцiї. 
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу всi фiнансовi iнвестицiї оцiнюються за їх справедливою вартiстю, 
крiм: 
1) фiнансових iнвестицiй, що утримуються до погашення; 
2) акцiй та iнших фiнансових iнвестицiй у портфелi на продаж, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно 
визначити; 
3) iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї. 



Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно оформлених ринках, визначається за їх 
ринковою вартiстю. 
Банк вiдображає в бухгалтерському облiку на кожну наступну пiсля визнання дату балансу акцiї та iншi фiнансовi 
iнвестицiї у портфелi на продаж, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити, за їх собiвартiстю. 
Банк визначає суму збитку вiд зменшення корисностi за цiнними паперами з нефiксованим прибутком, якi 
облiковуються за собiвартiстю, як рiзницю мiж їх балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю оцiнених майбутнiх 
грошових потокiв, дисконтованих за поточною ринковою ставкою доходу для подiбного фiнансового активу. 
Ця рiзниця визнається витратами звiтного перiоду. Станом на 31 грудня 2015 р. у Звiтi про фiнансовий стан активи, 
що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, вiдсутнi. 
Примiтка 4.9. Кошти в iнших банках 
До коштiв в iнших банках вiдносяться залишки на кореспондентських рахунках в iнших банках, депозити та кредити 
овернайт, якi є знецiненими, розмiщенi в iнших банках депозити, кредити, наданi iншим банкам, та договори репо.  
Кошти в iнших банках первiсно оцiнюються Банком за собiвартiстю, яка складається iз справедливої вартостi i витрат, 
якi безпосередньо пов’язанi з придбанням фiнансового iнструмента. На кожну наступну пiсля визнання дату балансу 
цi фiнансовi iнструменти оцiнюються за їх амортизованою собiвартiстю. 
Банк визнає процентнi доходи за цими фiнансовими iнструментами за рахунками процентних доходiв iз 
застосуванням ефективної ставки вiдсотка (надалi - ЕСВ). За фiнансовими iнструментами мiжбанкiвського ринку 
доходи (витрати), що є складовою ЕСВ, визнаються в такому порядку:  
- за кредитами / депозитами «овернайт», якi наданi / залученi протягом мiсяця i не перетинають мiсячної звiтної дати – 
ЕСВ не розраховується; 
- за кредитами / депозитами «овернайт», якi наданi / залученi на мiсячну звiтну дату, за короткостроковими 
мiжбанкiвськими кредитами i депозитами, якi випущенi за ринковими умовами та коли перiодичнiсть нарахування та 
сплати процентiв збiгаються – Банк приймає професiйне судження, згiдно з яким ЕСВ дорiвнює номiнальнiй. За цими 
фiнансовими iнструментами ЕСВ розраховується. 
Примiтка 4.10. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 
Наданi кредити (заборгованiсть клiєнтiв) первiсно визнаються за справедливою вартiстю, включаючи витрати на 
операцiю та iншi платежi, що пов’язанi з iнiцiюванням кредиту. На дату балансу кредиту оцiнюються за 
амортизованою собiвартiстю з використанням ЕСВ. 
Банк вiдображає в бухгалтерському облiку пiд час первiсного визнання прибуток або збиток на суму рiзницi мiж 
справедливою вартiстю фiнансового активу та вартiстю договору в кореспонденцiї з рахунками дисконту (премiї), 
якщо ефективна ставка вiдсотка за цим iнструментом є вищою або нижчою, нiж ринкова. Рiзниця мiж справедливою 
вартiстю фiнансового активу та вартiстю договору за операцiями з акцiонерами Банку вiдображається безпосередньо в 
складi власного капiталу та включається частинами до нерозподiленого прибутку/(збитку) протягом перiоду його 
утримання або пiд часу вибуття фiнансового iнструменту.  
Банк визнає процентний дохiд за фiнансовими активами, за якими визнано зменшення корисностi, на балансову 
вартiсть такого активу (включаючи сформований резерв) з використанням ЕСВ, що застосовує для дисконтування 
оцiнених очiкуваних грошових потокiв пiд час визначення зменшення корисностi фiнансового активу. 
Протягом звiтного 2015 року Банк надавав клiєнтам гарантiї забезпечення пропозицiї та гарантiї забезпечення 
виконання умов договорiв. Наданi фiнансовi гарантiї первiсно оцiнювались за справедливою вартiстю, яка дорiвнює 
сумi отриманих комiсiй (винагороди за надану гарантiю). Комiсiя, отримана за надану гарантiю, амортизується 
протягом строку дiї вiдповiдної гарантiї прямолiнiйним методом.  
З метою пiдтримання платоспроможностi позичальникiв, що потрапили у скрутне становище внаслiдок 
непередбачених обставин, вiдповiдного зменшення кредитного ризику та забезпечення стабiльностi своєї дiяльностi, 
Банк здiйснює реструктуризацiю кредитних операцiй. 
Реструктуризацiя – змiна iстотних умов кредитної операцiї з ознаками знецiнення за домовленiстю сторiн через 
укладання додаткового договору до чинного кредитного договору або через укладання нового договору кредиту при 
рефiнансуваннi наявної заборгованостi з метою зниження боргового навантаження на Позичальника та вiдновлення 
його платоспроможностi. 
Банк використовує стандартнi варiанти реструктуризацiї (змiна кiнцевої дати погашення кредиту, вiдстрочення 
погашення перiодичних платежiв за основною сумою боргу та/ або за нарахованими доходами (процентами) за 
кредитною операцiєю, змiна iноземної валюти кредитування на нацiональну, рефiнансування, зменшення розмiру 
процентної ставки за кредитом (тимчасово або на постiйнiй основi) або зменшення розмiру / незастосування 
штрафних санкцiй, передбачених кредитним договором тощо). 
Банк постiйно аналiзує реструктуризованi кредити з метою контролю якостi проведення реструктуризацiї кредитiв та 
можливостi здiйснення майбутнiх платежiв. Такi кредити й надалi продовжують оцiнюватись на предмет зменшення 
корисностi. 
Iнформацiя про кредити та заборгованiсть клiєнтiв розкривається у Звiтi про фiнансовий стан та примiтцi 9 «Кредити 
та заборгованiсть клiєнтiв».  
Примiтка 4.11. Фiнансовi активи, утримуванi для продажу 
Банк облiковує в портфелi банку на продаж борговi цiннi папери, акцiї та iншi фiнансовi iнвестицiї, що призначенi для 
продажу i не класифiкуються як фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням 
переоцiнки через прибутки/збитки або фiнансовi iнвестицiї в портфелi банку до погашення, а саме: 
борговi цiннi папери, якi Банк не має намiру та/або змоги тримати до дати їх погашення або за наявностi певних 



обмежень щодо облiку цiнних паперiв у портфелi до погашення; 
борговi цiннi папери, якi Банк готовий продати у зв'язку зi змiною ринкових процентних ставок або ризикiв, потреб 
лiквiдностi, наявностi й дохiдностi альтернативних iнвестицiй, джерел та умов фiнансування або змiною валютного 
ризику; 
акцiї та iншi фiнансовi iнвестицiї, за якими неможливо достовiрно визначити справедливу вартiсть. 
На дату балансу всi цiннi папери в портфелi банку на продаж пiдлягають перегляду на зменшення корисностi. 
Сума втрат вiд зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй визначається як рiзниця мiж їх балансовою вартiстю та 
теперiшньою вартiстю очiкуваних грошових потокiв, дисконтованих за поточною ставкою вiдсотка на подiбнi цiннi 
папери. Ця рiзниця визнається витратами звiтного перiоду.  
Примiтка 4.12. Договори продажу (купiвлi) цiнних паперiв iз зобов’язанням зворотного викупу (продажу) 
Протягом звiтного року 2015 року Банк не проводив операцiї репо. 
Примiтка 4.13. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення 
Протягом звiтного 2015 року Банк не здiйснював операцiї з активами, утримуваними до погашення.  
Примiтка 4.14. Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї 
Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв у Банку вiдсутнi. 
Примiтка 4.15. Iнвестицiйна нерухомiсть 
Iнвестицiйна нерухомiсть - власнi або орендованi на умовах фiнансової оренди земельнi дiлянки, будiвлi, якi 
утримуються з метою отримання орендних платежiв та/або збiльшення вартостi капiталу, а не для використання у 
виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi 
дiяльностi. 
Не вважається iнвестицiйною нерухомiстю операцiйна нерухомiсть, а також нерухомiсть, що утримується для 
використання в майбутньому як операцiйна нерухомiсть; нерухомiсть, що утримується для продажу пiд час звичайної 
дiяльностi або яка перебуває в процесi будiвництва чи полiпшення з метою такого продажу; нерухомiсть, яка 
будується або полiпшується за дорученням третiх сторiн; нерухомiсть, яка надана в оренду iншому суб’єктовi 
господарювання за угодою фiнансової оренди. 
Пiд час первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється та вiдображається в бухгалтерському облiку за 
собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що безпосередньо пов’язанi з її придбанням. На кожну наступну пiсля 
первiсного визнання дату iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з урахуванням 
накопиченої амортизацiї та втрат вiд зменшення корисностi. 
Протягом звiтного 2015 року iнвестицiйна нерухомiсть Банком не визнавалась. 
Примiтка 4.16. Гудвiл 
Гудвiл - перевищення вартостi придбання над часткою покупця у справедливiй вартостi придбаних iдентифiкованих 
активiв, зобов’язань i непередбачених зобов’язань на дату придбання. 
Протягом звiтного 2015 року Банком гудвiл не визнавався.  
Примiтка 4.17. Основнi засоби 
Основнi засоби - матерiальнi активи, якi Банк утримує для використання у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, 
здавання в оренду або для адмiнiстративних цiлей та використовуватиме, за очiкуванням, протягом бiльше одного 
року та вартiсть яких (з урахуванням податку на додану вартiсть) за одиницю або комплект становить бiльше 6 тис. 
грн. 
Придбанi (виготовленi) основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю, яка включає цiну придбання, держмито, митний 
збiр, витрати на доставку та розвантаження, витрати на установку та iншi витрати, що безпосередньо пов’язанi з 
доведенням об’єкта до робочого стану.  
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних iз полiпшенням об’єкта (модернiзацiя, 
модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо). 
Пiсля первiсного визнання основних засобiв їх подальший облiк здiйснюється за первiсною вартiстю за вирахуванням 
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi всiх груп. Витрати на поточний ремонт та 
утримання активiв вiдносяться на витрати в мiру їх здiйснення i не впливають на балансову вартiсть необоротних 
активiв. 
Необоротнi матерiальнi активи первiсною вартiстю до 6 тис. грн. та термiном корисного використання, що перевищує 
один рiк, визнаються малоцiнними необоротними матерiальними активами.  
Визнання зменшення корисностi основних засобiв у Банку приймається постiйно дiючою комiсiєю у разi, якщо є 
свiдчення можливої втрати економiчної вигоди основних засобiв. На основi аналiзу можливостi втрати економiчних 
вигод необоротних активiв приймається рiшення щодо визнання зменшення або вiдновлення корисностi об’єктiв 
необоротних активiв. 
У звiтному 2015 роцi Банк не визнавав зменшення корисностi основних засобiв, враховуючи вiдсутнiсть можливої 
втрати економiчних вигод основних засобiв, що облiковуються на балансi Банку. 
Примiтка 4.18. Нематерiальнi активи 
До нематерiальних активiв вiдносяться немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми та можуть бути 
iдентифiкованi. Нематерiальнi активи включають у себе придбанi лiцензiї та програмне забезпечення i 
вiдображаються за первiсною вартiстю, яка складається з фактичних витрат на придбання (виготовлення) i приведення 
у стан, при якому вини придатнi до використання вiдповiдно до запланованої мети. У подальшому нематерiальнi 
активи вiдображаються за фактичною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд 
зменшення корисностi. 



На кожний нематерiальний актив встановлюється iндивiдуальний термiн корисного використання, що визначається 
Банком самостiйно, виходячи з наступних критерiїв: досвiд роботи Банку з подiбними активами, сучасними 
тенденцiями у розвитку програмних продуктiв, експлуатацiйними характеристиками. 
Перегляд норм амортизацiї та термiнiв корисного використання введених в експлуатацiю нематерiальних активiв 
здiйснюється у разi змiни очiкуваних вигод вiд їх використання. Протягом звiтного 2015 року Банк не проводив змiн 
норм амортизацiї та строкiв корисного використання нематерiальних активiв.  
Визнання зменшення корисностi нематерiальних активiв у Банку приймається постiйно дiючою комiсiєю у разi, якщо 
є свiдчення можливої втрати економiчної вигоди. Аналiз можливостi втрати економiчної вигоди необоротних активiв 
здiйснюється Департаментом з питань аналiзу та управлiння ризиками, на пiдставi якого постiйно дiючою комiсiєю 
приймається рiшення щодо визнання зменшення або вiдновлення корисностi об’єктiв необоротних активiв. 
Зменшення корисностi нематерiальних активiв протягом звiтного 2015 року Банком не визнавалось, враховуючи 
вiдсутнiсть можливої втрати економiчної вигоди вiд нематерiальних активiв, що облiковуються на балансi Банку. 
Примiтка 4.19. Оперативний лiзинг (оренда), за яким банк виступає лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем 
Оперативний лiзинг (оренда) - це господарська операцiя, що передбачає передачу орендарю права користування 
основними засобами з обов’язковим поверненням таких основних засобiв їх власнику пiсля закiнчення строку дiї 
лiзингової (орендної) угоди та не передбачає передавання всiх ризикiв та вигод, пов’язаних iз правом власностi на 
актив. 
Протягом звiтного 2015 року Банк був лiзингодержувачем службових примiщень, прийнятих в оперативний лiзинг. 
Лiзинговi (оренднi) платежi за договорами щодо отримання активiв в оперативний лiзинг (оренду) визнаються як iншi 
операцiйнi витрати.  
Витрати Банку-лiзингоодержувача на полiпшення об'єкта оперативного лiзингу (оренди) (модернiзацiя, модифiкацiя, 
добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, якi 
первiсно очiкувалися вiд його використання, вiдображаються лiзингоодержувачем як капiтальнi iнвестицiї на 
полiпшення орендованих основних засобiв. 
У звiтному 2015 роцi Банк надавав частину власного примiщення в оперативний лiзинг. Станом на 31 грудня 2015 
року наданi Банком в оперативний лiзинг (оренду) активи складають 6 324 тис. грн.  
Метод оцiнки основних засобiв, переданих в оперативний лiзинг, вiдповiдає методу оцiнки власних основних засобiв. 
Лiзинговi (оренднi) платежi за основними засобами, що переданi в оперативний лiзинг (оренду), нараховуються 
щомiсячно протягом строку оренди вiдповiдно до укладених договорiв.  
Примiтка 4.20. Фiнансовий лiзинг (оренда), за яким банк виступає лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем 
Фiнансова оренда - це оренда, за умовами якої вiдбувається передача всiх iстотних ризикiв та винагород, пов’язаних з 
володiнням активом, причому право власностi на об’єкт оренди може як перейти орендарю, так i залишитись у 
орендодавця в залежностi вiд сутi операцiї. Протягом звiтного 2015 року Банком не здiйснювались операцiї по 
наданню основних засобiв у фiнансовий лiзинг.  
Примiтка 4.21. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 
Банк класифiкує необоротнi активи, що утримуються для продажу, якщо балансова вартiсть таких активiв 
вiдшкодовуватиметься шляхом операцiї з продажу, а не поточного використання.  
Необоротнi активи класифiкуються Банком як утримуванi для продажу, якщо на дату прийняття рiшення щодо 
визнання їх активами, що утримуються для продажу, виконуються такi умови: стан активiв, у якому вони 
перебувають, дає змогу здiйснити негайний продаж i є високий ступiнь iмовiрностi їх продажу протягом року з дати 
класифiкацiї.  
Банк станом на 31 грудня 2015 року не має необоротних активiв, утримуваних для продажу, та групи вибуття. 
Примiтка 4.22. Амортизацiя 
Амортизацiя основних засобiв нараховується з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем їх придбання, та 
припиняється з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття основного засобу.  
Норми, за якими нараховується амортизацiя основних засобiв, розраховуються в залежностi вiд строку корисного 
використання (експлуатацiї) цих основних засобiв за прямолiнiйним методом. Протягом звiтного 2015 року метод 
амортизацiї не змiнювався. 
Норми амортизацiйних вiдрахувань встановлювалися постiйно дiючою комiсiєю пiд час введення в експлуатацiю 
основних засобiв, виходячи зi строку їх корисного використання, який приймає наступнi значення в межах об’єктiв 
основних засобiв: 
земельнi дiлянки – не амортизуються;  
будинки, споруди i передавальнi пристрої - 20 рокiв;  
машини та обладнання - вiд 4 до 10 рокiв; 
транспортнi засоби (автомобiлi легковi) – 5 рокiв;  
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - вiд 4 до 5 рокiв;  
iншi основнi засоби - 12 рокiв. 
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта у 
розмiрi 100 % його вартостi. 
Для нематерiальних активiв Банк установлює строк корисного використання з урахуванням вимог Податкового 
кодексу України, а саме: 
- для нематерiальних активiв строк корисного використання яких встановлений у правовстановлюючих документах 
(договорах, лiцензiях тощо):  



o групи «авторське право та сумiжнi з ним права» встановлюється строк корисного використання який вiдповiдає 
строку, встановленому у правовстановлюючих документах, але не менше нiж 2 роки. 
o групи «права на комерцiйнi позначення» встановлюється строк корисного використання який вiдповiдає строку, 
встановленому у правовстановлюючих документах. 
- для нематерiальних активiв, строк корисного використання яких не визначений правовстановлюючими 
документами:  
o встановлюється строк корисного використання 10 рокiв.  
У звiтному 2015 роцi Банк не проводив змiн норм амортизацiї та строкiв корисного використання основних засобiв. 
Примiтка 4.23. Припинена дiяльнiсть 
Вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi припинена дiяльнiсть є компонентом суб’єкта 
господарювання, який було лiквiдовано або який класифiкують як утримуваний для продажу, та: 
а) являє собою окремий основний напрямок бiзнесу або географiчний регiон дiяльностi; 
б) є частиною єдиного координованого плану лiквiдацiї окремого основного напрямку бiзнесу або географiчного 
регiону дiяльностi; 
в) є дочiрнiм пiдприємством, придбаним виключно з метою перепродажу. 
Протягом звiтного 2015 року Банк не припиняв ведення банкiвських операцiй вiдповiдно до лiцензiї Нацiонального 
банку України. 
Примiтка 4.24. Похiднi фiнансовi iнструменти 
Похiдний фiнансовий iнструмент – це iнструмент, який має такi критерiї: 
його вартiсть змiнюється у вiдповiдь на змiну встановленої ставки вiдсотка, цiни фiнансового iнструменту, цiни 
споживчих товарiв, валютного курсу, iндексу цiн чи ставок, показника кредитного рейтингу чи iндексу 
кредитоспроможностi або подiбної змiнної; 
не вимагає початкових чистих iнвестицiй або вимагає початкових чистих iнвестицiй менших, нiж тi, що були б 
потрiбнi для iнших типiв контрактiв, якi мають подiбну реакцiю на змiни ринкових умов; 
який погашається на майбутню дату. 
Похiднi фiнансовi iнструменти, що включають валюто обмiннi контракти та валютнi свопи, облiковуються за 
справедливою вартiстю. Всi похiднi фiнансовi iнструменти вiдображаються як активи, коли їхня справедлива вартiсть 
позитивна, та як зобов’язання, коли їхня справедлива вартiсть негативна. Змiни справедливої вартостi похiдних 
iнструментiв вiдносяться на прибуток чи збиток за рiк. 
Протягом звiтного 2015 року Банк не застосовував облiк хеджування. 
Примiтка 4.25. Залученi кошти 
Залученi кошти включають непохiднi фiнансовi зобов’язання перед фiзичними особами, державними або 
корпоративними клiєнтами та облiковуються за справедливою вартiстю на дату визнання в балансi. Подальший облiк 
пiсля первiсного визнання вiдбувається за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка. 
Приймання, обслуговування, повернення вкладiв, нарахування та сплата процентiв за ними здiйснюються згiдно з 
умовами укладених договорiв у нацiональнiй та iноземнiй валютах. Банк є членом Фонду гарантування вкладiв 
фiзичних осiб.  
Доходи i витрати визнаються за принципом нарахування або за фактом передбаченого договором результату. 
Нарахування процентiв за залученими коштами здiйснюється за методом «факт/факт».  
Примiтка 4.26. Фiнансовi зобов’язання, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 
Банк класифiкує всi фiнансовi зобов’язання як такi, що у подальшому оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за 
винятком фiнансових зобов’язань за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку. Такi 
зобов’язання, в тому числi похiднi фiнансовi iнструменти, якi є зобов’язаннями, у подальшому оцiнюються за 
справедливою вартiстю. 
Операцiї з фiнансовими зобов’язаннями, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 
протягом звiтного 2015 року Банк не здiйснював. 
Примiтка 4.27. Борговi цiннi папери, емiтованi Банком 
З 2015 року Банк залучає кошти на вклади вiд фiзичних осiб iз видачею iменних ощадних (депозитних) сертифiкатiв. 
Ощаднi (депозитнi) сертифiкати є борговими цiнними паперами Банку, якi розмiщуються (продаються) за 
номiнальною (справедливою) вартiстю. Подальший облiк таких цiнних паперiв Банк здiйснює за амортизованою 
вартiстю. 
Ощадний (депозитний) сертифiкат - цiнний папiр, який пiдтверджує суму вкладу, унесеного в Банк, i права вкладника 
(власника сертифiката) на одержання зi спливом установленого строку суми вкладу та процентiв, установлених 
сертифiкатом. Банк емiтує iменнi ощаднi (депозитнi) сертифiкати строком на шiсть мiсяцiв. 
Ощаднi (депозитнi) сертифiкати емiтуються як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютах виключно в документарнiй 
(паперовiй) формi. 
Банк визнає прибуток або збиток у разi залучення коштiв на вклад (iз видачею ощадного (депозитного) сертифiкату) 
за ставкою, яка нижча або вища, нiж ринкова. За операцiями з акцiонерами така рiзниця вiдображається безпосередньо 
у власному капiталi. 
Якщо строк одержання вкладу (депозиту) за строковим ощадним (депозитним) сертифiкатом прострочено, то такий 
сертифiкат уважається документом на вимогу, за яким на Банк покладається зобов'язання сплатити зазначену в ньому 
суму вкладу (депозиту) та процентiв за ним у разi пред'явлення ощадного (депозитного) сертифiката. 
Примiтка 4.28. Резерви за зобов’язаннями  



Банк формує резерв за наданими фiнансовими зобов'язаннями, якi облiковуються за позабалансовими рахунками 
таких груп: 
гарантiї, поручительства, акредитиви та акцепти, що наданi банкам; 
гарантiї, що наданi клiєнтам; 
зобов'язання з кредитування, що наданi банкам; 
зобов'язання з кредитування, що наданi клiєнтам. 
Банк не формує резерву за зобов'язаннями з кредитування, що наданi клiєнтам (крiм банкiв), якi є вiдкличними i 
безризиковими, тобто умовами договору за якими визначено безумовне право Банку без попереднього повiдомлення 
боржника в односторонньому порядку вiдмовитися вiд подальшого виконання взятих на себе зобов'язань, у тому числi 
в разi погiршення фiнансового стану боржника та/або несвоєчасного виконання ним договiрних зобов'язань перед 
Банком, а також за наданими Банком авалями податкових векселiв. 
Резерви за наданими фiнансовими зобов’язаннями є забезпеченням їх виконання в майбутньому, що визнається в 
балансi Банку як зобов’язання та свiдчить про можливi втрати внаслiдок вибуття ресурсiв, пов’язаного з виконанням 
Банком таких фiнансових зобов’язань. 
Примiтка 4.29. Субординований борг 
Субординований борг - це звичайнi, не забезпеченi Банком борговi капiтальнi iнструменти (складовi елементи 
капiталу), якi вiдповiдно до умов договору не можуть бути взятi з Банку ранiше п'яти рокiв, а у випадку банкрутства 
чи лiквiдацiї повертаються iнвестору пiсля погашення претензiй усiх iнших кредиторiв. Субординований борг може 
включатися до регулятивного капiталу Банку пiсля отримання дозволу Нацiонального банку. Сума субординованого 
боргу, включеного до регулятивного капiталу, щорiчно зменшується на 20% її первинного розмiру протягом останнiх 
п’яти рокiв дiї договору. Первiсно кошти субординованого боргу визнаються за справедливою вартiстю. Подальший 
облiк здiйснюється за амортизованою вартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка. 
Протягом звiтного 2015 року Банк не залучав кошти на умовах субординованого боргу. 
Примiтка 4.30. Податок на прибуток 
Оподаткування прибутку Банку протягом звiтного року здiйснювалось вiдповiдно до вимог Податкового кодексу 
України.  
Ставка податку на прибуток у 2015 роцi встановлена у розмiрi 18 %. 
При розрахунку вiдстрочених податкiв Банк застосовує методику визначення тимчасових рiзниць, яка полягає в 
порiвняннi активiв та зобов’язань за балансом за даними фiнансового та податкового облiку. 
Витрати з податку на прибуток у фiнансовiй звiтностi складаються з поточного податку та змiн у сумах вiдстрочених 
податкiв.  
Витрати з податку на прибуток вiдображаються у складi прибутку чи збитку, за виключенням тих сум, що вiдносяться 
до складу iншого сукупного доходу. 
Суми вiдстрочених податкiв розраховуються за методом балансових зобов’язань вiдносно тимчасових рiзниць, що 
виникають мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. 
Вiдстроченi податковi активи визнаються тiльки в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому 
оподаткованого прибутку, проти якого будуть реалiзованi визнанi вiдстроченi податковi активи. 
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розраховуються вiдповiдно до ставки податку, що дiятиме в тому 
перiодi, в якому буде реалiзовано актив або здiйснено розрахунок за зобов’язанням, базуючись на законодавчих 
нормах, що набрали чиннiсть на звiтну дату.  
Примiтка 4.31. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi 
Статутний капiтал – це оплаченi акцiонерами зобов’язання щодо внесення коштiв за пiдпискою на акцiї в статутний 
капiтал, розмiр якого зареєстрований у порядку, встановленому законодавством України. 
Емiсiйний дохiд (емiсiйнi рiзницi) – сума перевищення надходжень, отриманих Банком вiд емiсiї (випуску) власних 
акцiй, над номiнальною вартiстю таких акцiй (пiд час їх первiсного розмiщення).  
Внески до статутного капiталу вiдображаються за їх справедливою вартiстю на дату операцiї. 
Станом на 31.12.2015 р. зареєстрований i повнiстю сплачений статутний капiтал складався з 500 000 простих iменних 
акцiй номiнальною вартiстю 1 000 грн. кожна. Всi простi акцiї дають однаковi права голосу за принципом «одна акцiя 
– один голос».  
Примiтка 4.32. Привiлейованi акцiї  
Привiлейованi акцiї надають їх власникам переважнi, стосовно власникiв простих акцiй, права на отримання частини 
прибутку Банку у виглядi дивiдендiв та на отримання частини майна Банку у разi його лiквiдацiї, а також надають 
права на участь в управлiннi Банком у випадках, передбачених Статутом i законом, який регулює питання створення, 
дiяльностi та припинення акцiонерних товариств. 
Банк не випускав i не розмiщував привiлейованi акцiї. 
Примiтка 4.34. Дивiденди 
Дивiденди - частина чистого прибутку, розподiлена мiж акцiонерами вiдповiдно до частки їх участi у Статутному 
капiталi Банку. Виплата дивiдендiв здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку 
на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Розмiр дивiдендiв визначається рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв. 
Примiтка 4.35. Визнання доходiв i витрат 
Доходи i витрати, якi визнанi Банком вiд здiйснення банкiвських операцiй та вiд iнших операцiй з метою їх 
вiдображення у фiнансовiй звiтностi, слiд розглядати як доходи i витрати, отриманi в результатi операцiйної, 



iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi Банку.  
Критерiї визнання доходiв та витрат застосовуються окремо до кожної операцiї Банку. Кожний вид доходiв i витрат 
вiдображається в бухгалтерському облiку окремо.  
Доходи i витрати, що виникають у результатi операцiй, визначаються договором мiж її учасниками або iншими 
документами, оформленими згiдно з вимогами чинного законодавства України. 
Банк визнає процентнi доходи i витрати iз застосуванням методу ЕСВ. За фiнансовими iнструментами, за якими 
неможливо визначити майбутнi грошовi потоки (кредити овердрафт, вiдновлювальнi кредитнi лiнiї, вклади/депозити 
на вимогу) i до яких ЕСВ не застосовується, для визнання процентних доходiв Банк застосовує номiнальну процентну 
ставку. 
Банк вiдображає нарахованi проценти за фiнансовими iнструментами за процентною ставкою, яка передбачена 
умовами договору (випуску), за рахунками з облiку нарахованих доходiв та нарахованих витрат. При здiйсненнi 
коригування доходiв i витрат для вiдображення останнiх за ЕСВ використовуються рахунки дисконту/премiї. 
Статтi доходiв i витрат оцiнюються та враховуються в перiод здiйснення економiчних операцiй, незалежно вiд того, 
коли були отриманi або сплаченi кошти. Амортизацiя дисконту (премiї) за фiнансовими iнструментами здiйснюється 
одночасно з нарахуванням процентiв. 
За фiнансовими iнструментами, до яких ЕСВ не застосовується, для визнання процентних доходiв Банк використовує 
номiнальну процентну ставку. 
Для розрахунку процентного доходу за фiнансовим активом, за яким Банком визнано зменшення корисностi, до 
балансової вартостi включається сума резерву на початок вiдповiдного звiтного перiоду. 
Доходи (витрати) за одноразовими послугами (наприклад, комiсiї за здiйснений обмiн валют, надання (отримання) 
консультацiй тощо) визнаються без вiдображення за рахунками нарахованих доходiв (витрат), якщо кошти отриманi 
(сплаченi) у звiтному перiодi, у якому цi послуги фактично надавались (отримувались). 
Комiсiї та iншi платежi, що є невiд’ємною частиною доходу (витрат) за кредитом, до часу видачi кредиту чи траншу за 
кредитною лiнiєю вiдображаються Банком за рахунками доходiв майбутнiх перiодiв. Отриманi авансом комiсiї 
включаються до складу фiнансового iнструмента в момент здiйснення видачi такого кредиту шляхом перенесення 
останнiх на рахунки дисконту/премiї. 
Примiтка 4.36. Переоцiнка iноземної валюти 
Операцiї в iноземних валютах та банкiвських металах перераховуються в гривню за офiцiйним курсом Нацiонального 
банку України, що дiє на день проведення операцiї. 
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу усi монетарнi статтi в iноземнiй валютi та банкiвських металах 
вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют/банкiвських металiв на 
дату балансу. 
Немонетарнi статтi в iноземнiй валютi та банкiвських металах, якi облiковуються за собiвартiстю, вiдображаються в 
бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют i банкiвських металiв на дату визнання (дату 
здiйснення операцiї).  
Немонетарнi статтi в iноземнiй валютi та банкiвських металах, якi облiковуються за справедливою вартiстю, 
вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют i банкiвських металiв на 
дату визначення їх справедливої вартостi. 
Доходи та витрати в iноземнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку у нацiональнiй валютi за офiцiйним 
курсом гривнi до iноземних валют на дату їх визнання. 
Активи та зобов’язання в iноземних валютах та банкiвських металах вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в 
гривневому еквiвалентi за офiцiйним курсом на 31 грудня 2015 р. або на дату їх визнання. 
Основнi офiцiйнi курси гривнi до iноземних валют, встановленi НБУ, що використовувалися для переоцiнки в гривню 
залишкiв рахункiв в iноземнiй валютi, були наступними: 
Код валюти Назва валюти та кiлькiсть 31 грудня 2015 31 грудня 2014 
826 GBP 100 англiйських фунтiв  
стерлiнгiв 3 553,3176 2 452,5514 
840 USD 100 доларiв США 2 400,0667 1 576,8556 
985 PLN 100 польських злотих 618,4700 447,0378 
643 RUB 10 росiйських рублiв 3,2931 3,0304 
756 CHF 100 швейцарських франкiв 2 424,9241 1 599,0113 
978 EUR 100 ЄВРО 2 622,3129 1 923,2908 
Для зниження валютних ризикiв Банк дотримується нормативiв вiдкритої валютної позицiї.  
Примiтка 4.37. Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань 
Банк згортає фiнансовий актив та фiнансове зобов’язання з вiдображенням чистої суми у Звiтi про фiнансовий стан, 
якщо i тiльки якщо: 
а) має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум; 
б) має намiр погасити зобов’язання на нетто-основi або продати актив i одночасно погасити зобов’язання. 
При облiку передачi фiнансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, Банк не згортає 
переданий актив та пов’язане з ним зобов’язання. 
Протягом звiтного 2015 року взаємозалiк активiв i зобов’язань в балансi Банку не проводився. 
Примiтка 4.38. Активи, що перебувають у довiрчому управлiннi 
Банк здiйснює операцiї довiрчого управлiння залученими коштами вiд фiзичних та юридичних осiб з метою 



фiнансування будiвництва житла. Станом на 31 грудня 2015 року Банком створенi дев’ять фондiв фiнансування 
будiвництва, управителем яких є Банк.  
Фiнансовi активи, що перебувають у довiрчому управлiннi в Банку, облiковуються та зберiгаються окремо вiд власних 
активiв Банку. Облiк операцiй довiрчого управлiння здiйснюється за кожним iндивiдуальним договором про довiрче 
управлiння. 
Довiрче управлiння здiйснюється на пiдставi договору про довiрче управлiння, що укладений мiж Банком та 
довiрителем.  
Основними доходами за даним видом операцiй є комiсiйна винагорода, яку Банк отримує вiд довiрителiв i 
забудовникiв, розмiр та перiодичнiсть сплати яких визначенi вiдповiдними договорами.  
Примiтка 4.39. Облiк впливу iнфляцiї 
Необхiднiсть перерахування фiнансової звiтностi згiдно з МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» є 
питанням судження. Характеристики економiчного середовища України за звiтний 2015 рiк не є показниками 
гiперiнфляцiї, тому Банк не здiйснював перерахунок фiнансової звiтностi.  
Примiтка 4.40. Виплати працiвникам та пов’язанi з ними вiдрахування 
Виплати працiвникам включають: 
а) короткостроковi виплати: 
o заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення; 
o оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть; 
o участь у премiюваннi,  
б) виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, як, наприклад, 
o пенсiї (наприклад, пенсiї та разовi виплати при виходi на пенсiю);  
в) iншi довгостроковi виплати, такi як 
o додатковi оплачуванi перiоди вiдсутностi на роботi, наприклад, довгостроковi вiдпустки за вислугу рокiв або 
оплачувану академiчну вiдпустку; 
o виплати з нагоди ювiлеїв чи iншi виплати за вислугу рокiв;  
o виплати за тривалою непрацездатнiстю;  
г) виплати при звiльненнi. 
Основними вiдрахуваннями з виплат, здiйснених Банком своїм працiвникам, є єдиний внесок на загальнообов’язкове 
державне соцiальне страхування (єдиний внесок), податок з доходiв фiзичних осiб та вiйськовий збiр. Також при 
нарахуваннi заробiтної плати працiвникам здiйснюється нарахування єдиного внеску. 
Банк щомiсяця формує резерв вiдпусток — забезпечення, яке створюється для оплати щорiчних вiдпусток 
працiвникам у майбутнiх перiодах. 
Програма недержавного пенсiйного забезпечення в Банку не реалiзується. 
Примiтка 4.41. Iнформацiя за операцiйними сегментами 
Згiдно з вимогами МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти» iнформацiю слiд розкривати як у вiдношеннi бiзнес-сегментiв, так i 
у вiдношеннi географiчних сегментiв. При цьому один з цих форматiв вважається первинним, а iнший - вторинним.  
Банк визначив первинним розкриття iнформацiї за бiзнес-сегментами, За географiчними сегментами звiтнiсть не 
розкривається зовсiм, тому що Банк не здiйснює дiяльнiсть за межами України. 
Формування операцiйних сегментiв здiйснюється на основi видiлених напрямкiв операцiйної дiяльностi:  
1) послуги корпоративним клiєнтам; 
2) послуги роздрiбного бiзнесу; 
3) мiжбанкiвський бiзнес. 
Операцiйний банкiвський сегмент визнається звiтним, якщо бiльша частина його доходу створюється вiд послуг 
зовнiшнiм клiєнтам, i одночасно показники його дiяльностi вiдповiдають одному з таких критерiїв: 
дохiд даного сегмента становить не менше 10 % сукупного доходу; 
фiнансовий результат даного сегмента становить не менше 10 % сумарного фiнансового результату; 
балансова вартiсть активiв даного сегмента становить не менше 10 % сукупної вартостi активiв усiх операцiйних 
сегментiв. 
Операцiї мiж сегментами виконуються на звичайних ринкових умовах. Ресурси перерозподiляються мiж сегментами, 
що викликає появу трансфертних витрат або доходiв сегменту. Iнших вагомих перерозподiлiв мiж сегментами не 
iснує. Активи та зобов’язання сегменту складають бiльшу частину валюти балансу та не виключають податковi 
наслiдки. Капiтал не закрiплюється за сегментами за виключенням результату поточного року та iншого сукупного 
доходу. 
Змiн в облiковiй полiтицi щодо визнання та розподiлу сегментiв у звiтному роцi не вiдбувалось.  
Примiтка 4.42. Операцiї з пов’язаними особами 
Банк визначає перелiк пов’язаних iз Банком осiб вiдповiдно до вимог Мiжнародно стандарту бухгалтерського облiку 
24 «Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони», вимог Закону «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» та Положення про 
визначення пов’язаних iз банком осiб, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 
12.05.2015 р. № 315. 
Угоди, що здiйснюються з пов'язаними з Банком особами, не можуть передбачати умови, що не є поточними 
ринковими умовами. Угоди, укладенi з пов'язаними з Банком особами на умовах, що не є поточними ринковими 
умовами, визнаються недiйсними з моменту їх укладення. 
Примiтка 4.43. Змiни в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках, виправлення суттєвих помилок та подання їх у 



фiнансових звiтах 
Змiни в облiковiй полiтицi здiйснюються у випадках, коли необхiдно перейти на вимоги нового або переглянутого 
стандарту або роз’яснення, а також iз власної iнiцiативи Банку, якщо в результатi таких змiн викладена у фiнансовiй 
звiтностi iнформацiя буде бiльш надiйною та змiстовною. 
Суттєвих помилок у фiнансовому облiку Банку за 2015 рiк не виявлено. Коригуючi проведення виконувались за 
операцiями з формування резервiв пiд можливi втрати за активними операцiями. Виправлень помилок попереднiх 
перiодiв не вiдбувалось. 
Примiтка 4.44. Суттєвi облiковi судження та оцiнки, їх вплив на визнання активiв та зобов’язань  
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд Банку формування певних суджень, оцiнок та 
припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, а також на суми активiв та зобов’язань, 
доходiв i витрат, що вiдображенi у звiтностi. Оцiнки та пов’язанi з ними припущення ґрунтуються на iсторичному 
досвiдi та iнших факторах, що вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для 
суджень вiдносно балансової вартостi активiв та зобов’язань. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий 
вплив на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi 
коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань, протягом наступних перiодiв, включають:  
Безперервнiсть дiяльностi - Банк керується припущенням, що його дiяльнiсть продовжуватиметься у майбутньому, не 
має нi намiру, нi потреби лiквiдацiї або суттєвого скорочення об’єму операцiй. 
Збитки визнання зменшення корисностi кредитiв. Банк оцiнює зменшення корисної вартостi шляхом оцiнки 
ймовiрностi погашення позик та вiдшкодування авансiв на основi аналiзу окремих позичальникiв по окремо взятих 
значних позиках, а також в сукупностi по позиках з подiбними умовами та характеристиками ризику. Фактори, що 
беруться до уваги при оцiнцi окремих позик, включають iсторiю погашення, поточний фiнансовий стан позичальника, 
стан обслуговування боргу та заставу, якщо така iснує. Суми резервiв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi у 
фiнансовiй звiтностi визначались на основi iснуючих економiчних та полiтичних умов. Банк не здатен передбачити, 
якi змiни в економiчнiй та полiтичнiй ситуацiї вiдбудуться в Українi та який вплив такi змiни можуть спричинити на 
достатнiсть резервiв на покриття збиткiв у майбутнiх перiодах. 
Для визначення суми зменшення корисностi керiвництво проводить оцiнку сум та строкiв майбутнiх платежiв з 
погашення основної суми та процентiв i надходжень вiд реалiзацiї застави, якщо така iснує. Пiсля цього цi грошовi 
потоки дисконтуються iз застосуванням початкової процентної ставки по позицi. Фактичнi платежi з погашення 
основної суми заборгованостi та вiдсоткiв залежать вiд спроможностi позичальника генерувати грошовi потоки вiд 
операцiй або отримати альтернативне фiнансування i можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. 
У Примiтцi 8 наводиться iнформацiя про балансову вартiсть кредитiв та суми визнаних резервiв пiд знецiнення 
кредитiв. Якби фактичнi суми погашення були б меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Банк повинен був би 
вiдобразити в облiку додатковi витрати у зв’язку зi зменшенням корисностi.  
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. Якщо справедливу вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань, 
вiдображених у Звiтi про фiнансовий стан, неможливо визначити на основi цiн на активному ринку, вона визначається 
з використанням рiзних методик оцiнки, що включають застосування математичних моделей. Вихiднi данi для цих 
моделей визначаються на основi спостережуваного ринку, за можливостi, а коли це неможливо, то при визначеннi 
справедливої вартостi використовуються необхiднi певнi судження. 
Примiтка 5. Перехiд на новi та переглянутi стандарти 
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, що повиннi застосовуватись Банком 
В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що застосовувалась у попередньому звiтному роцi. Деякi новi стандарти та 
iнтерпретацiї стали обов’язковими для застосування з 1 сiчня 2015 року. Нижче наведена iнформацiя щодо нових та 
переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, якi повиннi застосовуватись Банком з 1 сiчня 2015 року:: 
Поправки до МСБУ 19 – «Програми з визначеною виплатою: внески працiвникiв». Поправки уточняють вимоги, якi 
ставляться до того, яким чином внески працiвникiв або третiх осiб, якi пов'язанi з послугами, слiд вiднести до перiодiв 
надання послуги. Крiм того, вона дозволяє, але не зобов’язує, визнавати такi внески як зниження вартостi послуг в 
перiодi, в якому вiдповiдна послуга надається, у випадку, якщо сума внеску не залежить вiд числа рокiв надання 
послуг. Данi поправки не мали впливу на фiнансовий стан або фiнансовi результати дiяльностi Банку.  
«Щорiчнi вдосконалення МСФЗ» (цикл 2010 - 2012 рокiв).  
МСФЗ 2 «Платiж на основi акцiй». Дане вдосконалення роз’яснює термiн умови набуття права шляхом видiлення 
термiнiв умови про результати дiяльностi та умови про стаж роботи,якi ранiше включалися у термiн умови набуття 
права.  
МСФЗ 3 «Об’єднання бiзнесу». Дане вдосконалення роз’яснює, що непередбачена компенсацiя оцiнюється як 
зобов’язання або як iнструмент капiталу на основi МСБУ 32 «Фiнансовi iнструменти: подання», а також вимагає, щоб 
непередбаченi компенсацiї, що не класифiкуються як капiтал, переоцiнювалися до справедливої вартостi на кожну 
звiтну дату з визнанням змiни у справедливiй вартостi через прибуток чи збиток. 
МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти». Дане вдосконалення вимагає додатковi розкриття стосовно суджень керiвництва, 
коли операцiйнi сегменти об’єднувалися для представлення у видi звiтного сегменту. Вдосконалення також роз’яснює, 
що звiрка суми активiв звiтних сегментiв до активiв пiдприємства вимагається тiльки тодi, коли оцiнка активiв 
сегмента регулярно подається керiвнику, який приймає операцiйнi рiшення.  
МСФЗ 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю». Дане вдосконалення роз’яснює, що короткострокова дебiторська та 
кредиторська заборгованостi, за якими не встановлена процентна ставка, можуть, як i ранiше, оцiнюватися за 
первiсною сумою, без дисконтування, якщо ефект вiд дисконтування є несуттєвим.  



МСБО 16 «Основнi засоби» та МСБО 38 «Нематерiальнi активи». Дане вдосконалення роз’яснює, як обчислюється 
накопичена амортизацiя, коли об'єкти основних засобiв та нематерiальних активiв вiдображаються за допомогою 
моделi переоцiнки. Чиста балансова вартiсть активу коригується до переоцiненої вартостi таким iз двох способiв: 
- валова балансова вартiсть коригується вiдповiдно до балансової вартостi (наприклад, пропорцiйно змiнi чистої 
балансової вартостi або з посиланням на спостережуванi ринковi данi). Накопичена амортизацiя також коригується 
еквiвалентно до рiзницi мiж мiж валовою сумою та чистою балансовою вартiстю. 
- Накопичена амортизацiя елiмiнується проти валової балансової вартостi. 
МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн». Дане вдосконалення роз’яснює, що у випадку, коли послуги 
з управлiння компанiєю, що звiтує (або її материнською компанiєю), надаються їй iншою спецiалiзованою компанiєю, 
така компанiя буде зв’язаною стороною для компанiї, що звiтує, i:Потребує окремого розкриття суми витрат на 
управлiння, наданих окремiй спецiалiзованiй компанiї; 
- Не потребує розкриття вказаної суми витрат за категорiями, як того вимагає МСБО 24.17.  
Прийняття даних удосконалень не мало впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ» (цикл 2011 - 2013 рокiв).  
МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Дане удосконалення роз’яснює, що 
компанiї мають право вибору: 
- Застосовувати тiльки МСФЗ, якi обов’язковi для застосування в звiтному перiодi; 
- або також застосовувати один чи декiлька МСФЗ, якi не є обов’язковими, але їх можна застосовувати достроково. 
МСФЗ 3 «Об’єднання бiзнесу». Дане вдосконалення роз’яснює, що формування всiх видiв спiльної дiяльностi, 
визначених у МСФЗ 11 «Спiльнi угоди» (а саме спiльна дiяльнiсть та спiльнi операцiї),виключаються зi сфери 
застосування МСФЗ 3. Виключення зi сфери застосування вiдноситься тiльки до облiку спiльних угод у її власнiй 
фiнансовiй звiтностi i не вiдноситься до облiку сторонами спiльної дiяльностi своїх часток у спiльних угодах.  
МСФЗ 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю». МСФЗ 13.52 визначає сферу застосування винятку, який дозволяє 
органiзацiї оцiнювати справедливу вартiсть групи фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань на нетто-основi 
(виняток для портфелю цiнних паперiв). 
Дане вдосконалення роз’яснює, що виняток для портфелю цiнних паперiв застосовується до всiх договорiв, що 
входять у сферу МСФЗ 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» (або МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», якщо 
вiн був прийнятий достроково), незалежно вiд чи вiдповiдають вони визначенню фiнансових активiв або фiнансових 
зобов'язань в МСФЗ 32 «Фiнансовi iнструменти: подання». 
МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть». Дане вдосконалення зазначає, що для визначення, чи є придбання 
iнвестицiйної нерухомостi угодою з об'єднання бiзнесу потрiбно судження стосовно конкретних вимог МСФЗ 3 
«Об’єднання бiзнесу», незалежно вiд вимог МСБО 40, а саме: 
- Чи буде придбання iнвестицiйної нерухомостi придбанням активу, групи активiв чи об’єднанням бiзнесу 
(застосовуються тiльки вимоги МСФЗ 3). 
- Розмежування мiж iнвестицiйною нерухомiстю та нерухомiстю, зайнятою власником (застосовуються тiльки вимоги 
МСФЗ 40). 
Прийняття даних удосконалень не мало впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 
МСФЗ та Iнтерпретацiї, що не набрали чинностi 
Банк не застосовував наступнi МСФЗ та Iнтерпретацiї до МСФЗ та МСБО, якi були опублiкованi, але не набрали 
чинностi: 
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти». У липнi 2014 була випущена остаточна редакцiя МСФЗ 9, яка вiдображає 
результати всiх етапiв проекту за фiнансовими iнструментами i замiнює МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання 
та оцiнка» i всi попереднi редакцiї МСФЗ 9. Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та 
облiку хеджування. МСФЗ 9 набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї 
дати, при цьому допускається дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання 
порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Застосування МСФЗ 9 матиме вплив на класифiкацiю та оцiнку 
фiнансових активiв Банку, але не матиме впливу на класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов'язань Банку.  
Поправки до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» та МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi 
пiдприємства» - Продаж або внесок активiв мiж iнвестором та асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством.  
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 i МСБО 28, в частинi облiку втрати контролю над дочiрньою 
компанiєю, яка продається асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки 
роз'яснюють, що прибутки чи збитки, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють 
собою бiзнес, згiдно з визначенням в МСФЗ 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою компанiєю чи спiльним 
пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибутки чи збитки, якi виникають в результатi продажу або 
внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у iнших, нiж 
компанiя iнвестора в асоцiйованiй компанiї чи спiльному пiдприємствi. 
Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати та 
застосовуються перспективно, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не матимуть впливу на 
фiнансову звiтнiсть Банку. 
Поправки до МСФЗ 10, «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки в iнших 
компанiях» та МСБУ 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства»: «Iнвестицiйнi компанiї – 
застосування виключення з вимог щодо консолiдацiї».  
Поправки розглядають питання, якi виникають при застосуваннi виключень щодо iнвестицiйних компанiй згiдно з 



МСФЗ 10. Поправки до МСФЗ 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про надання консолiдованої фiнансової 
звiтностi застосовується до материнської компанiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної компанiї, яка оцiнює 
свої дочiрнi компанiї за справедливою вартiстю. 
Крiм цього, поправки до МСФЗ 10 роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки така дочiрня компанiя iнвестицiйної 
компанiї, яка сама не є iнвестицiйною компанiєю i надає iнвестицiйнiй компанiї допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi 
компанiї iнвестицiйної компанiї оцiнюються за справедливою вартiстю. Поправки до МСБО 28 дозволяють iнвестору 
при застосуваннi методу участi в капiталi зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану його асоцiйованою 
компанiєю або спiльним пiдприємством, якi є iнвестицiйною компанiєю, до своїх власних часток участi в дочiрнiх 
компанiях. 
Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при 
цьому допускається дострокове застосування. Поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 
Поправки до МСФЗ 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть: Облiк придбання часток участi у спiльних операцiях». Данi 
поправки вимагають, щоб учасник спiльних операцiй враховував придбанi частки участi у спiльнiй дiяльностi, 
дiяльнiсть якої являється бiзнесом, згiдно з вiдповiдними принципами МСФЗ 3 «Об’єднання бiзнесу» для облiку 
об'єднання бiзнесу. Поправки також роз'яснюють, що частки участi в спiльнiй операцiї, якi були придбанi ранiше, не 
переоцiнюються при придбаннi додаткової частки участi в тiй же спiльної операцiї, якщо зберiгається спiльний 
контроль. Крiм того, в МСФЗ 11 було добавлено виключення зi сфери застосування, згiдно котрому данi поправки не 
застосовуються, якщо сторони, якi здiйснюють спiльний контроль (включаючи компанiю, що звiтує), находяться пiд 
спiльним контролем однiєї i тiєї ж кiнцевої контролюючої сторони. 
Поправки набувають чинностi на перспективнiй основi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або 
пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що поправки не матимуть впливу на 
фiнансову звiтнiсть Банку. 
МСФЗ 14 «Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць». МСФЗ 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє 
органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть 
застосовуваних ними дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць 
пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, що застосовують МСФЗ 14, повиннi представити рахунки 
вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а за такими залишками - окремими 
рядками у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер 
тарифного регулювання та пов'язанi з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть 
органiзацiї. МСФЗ 14 набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати. 
Оскiльки Банк уже готує звiтнiсть за МСФЗ, вiн не може застосовувати даний стандарт.  
МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клiєнтами». МСФЗ 15 передбачає нову модель, що включає п'ять етапiв, яка буде 
застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ 15 виручка визнається в сумi, яка вiдображає 
вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу активiв або послуг клiєнту. Принципи 
МСФЗ 15 передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнання виручки. 
Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до визнання виручки 
згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, 
ретроспективно в повному обсязi або з використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу, при цьому 
допускається дострокове застосування. В даний час Банк оцiнює вплив МСФЗ 15 i планує застосувати новий стандарт 
на вiдповiдну дату набрання чинностi. 
МСФЗ 16 «Договори оренди». 13 сiчня 2016 року Рада з МСФЗ опублiкувала новий стандарт з облiку оренди. 
МСФЗ 16 встановлює принципи для визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї з оренди, з метою 
забезпечення того, щоб орендарi та орендодавцi надавали у фiнансової звiтностi вiдповiдну iнформацiю, яка сумлiнно 
представляє змiст цих угод. 
МСФЗ (IFRS) 16 скасовує поточну подвiйну модель облiку оренди орендарями, вiдповiдно до якої договори 
фiнансової оренди вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан, а договори операцiйної оренди не вiдображаються. 
Замiсть неї вводиться єдина модель вiдображення всiх договорiв оренди в звiтi про фiнансовий стан в порядку, 
схожому з поточним порядком облiку договорiв фiнансової оренди. 
Для орендарiв стане необхiдним визнавати в звiтi про фiнансовий стан зобов'язання по орендi з нарахуванням 
вiдсоткiв, i одночасно визнавати вiдповiдний новий актив. 
Змiниться також i облiк оренди протягом термiну її дiї. Зокрема, тепер компанiї будуть на початкових етапах оренди 
визнавати витрати в бiльших сумах (внаслiдок фiнансових витрат) майже за всiма договорами оренди, навiть якщо 
щорiчна орендна плата є незмiнною. 
Обов'язкове прийняття для перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2019 року. На даний час керiвництво Банку 
оцiнює вплив даної поправки на свою фiнансову звiтнiсть. 
Поправки до МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» - «Iнiцiатива з розкриття iнформацiї». Цi поправки скорiш 
уточнюють, нiж суттєво змiнюють, iснуючi в МСБО 1 вимоги. Поправки роз’яснюють наступне:  
- вимоги до суттєвостi в МСБО 1; 
- окремi статтi в звiтi(ах) про прибуток i збиток та iнший сукупний дохiд i звiтi про фiнансовий стан можуть бути 
дезагрегованi; 
- у компанiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi; 
- частка iншого сукупного доходу асоцiйованих компанiй та спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом 
участi в капiталi, має бути представлена агреговано в рамках однiєї статтi i класифiкуватися як статтi, якi будуть чи не 



будуть згодом рекласифiкованi до складу прибутку чи збитку. 
Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних пiдсумкових сум у 
звiтi про фiнансовий стан i у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 
Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при 
цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть 
Банку. 
Поправки до МСБО 16 «Основнi засоби» та МСБО 38 «Нематерiальнi активи: Уточнення прийнятних методiв зносу i 
амортизацiї». Поправки роз'яснюють, що виручка вiдображає структуру економiчних вигод, якi генеруються в 
результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках 
використання активу. В результатi заснований на виручцi метод не може використовуватися для нарахування зносу 
основних засобiв i може використовуватися тiльки в рiдкiсних випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. 
Поправки застосовуються на перспективнiй основi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля 
цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що поправки не матимуть впливу на 
фiнансову звiтнiсть Банку, оскiльки Банк не використовував заснований на виручцi метод для амортизацiї 
необоротних активiв. 
Поправки до МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» - Метод участi у капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi. 
Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод участi у капiталi для облiку iнвестицiй у дочiрнi компанiї, 
спiльнi пiдприємства та асоцiйованi компанiї в окремiй фiнансовiй звiтностi. Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ 
i приймають рiшення про перехiд на метод участi у капiталi в своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, повиннi будуть 
застосовувати цю змiну ретроспективно. Органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ i приймають рiшення про 
використання методу участi у капiталi в своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, зобов'язанi застосовувати цей метод з дати 
переходу на МСФЗ. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї 
дати, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 
Поправки до МСБО 41 «Сiльське господарство: плодоноснi рослини». Поправки вносять змiни у вимоги до облiку 
бiологiчних активiв, якi вiдповiдають визначенню плодоносних рослин. Такi активи бiльш не належать до сфери 
застосування МСБО 41, натомiсть до них застосовується МСБО 16 «Основнi засоби». Пiсля первiсного визнання 
плодоноснi рослини будуть оцiнюватися згiдно МСБО 16 по накопичених фактичних витратах (до дозрiвання) i з 
використанням облiку моделi по накопиченим фактичним витратам або моделi переоцiнки (пiсля дозрiвання). 
Поправки також пiдтверджують, що продукцiя плодоносних рослин, як i ранiше, залишається в сферi застосування 
МСБО 41 та повинна оцiнюватися за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Вiдносно державних 
субсидiй, що вiдносяться до плодоносних рослин, застосовуватиметься МСБО 20 "Облiк державних грантiв i 
розкриття iнформацiї про державну допомогу». Поправки застосовуються ретроспективно до рiчних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не 
матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ» (цикл 2012 - 2014 рокiв).  
МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть» - Змiна способу вибуття. Поправка 
роз'яснює, що рекласифiкацiя активу або групи вибуття з утримуваних для продажу в групу тих, що пiдлягають 
розподiлу власникам, або навпаки, вважається продовженням початкового плану вибуття. Пiсля рекласифiкацiї 
застосовуються вимоги МСФЗ 5 до класифiкацiї, подання та оцiнки. 
Якщо актив перестає бути класифiкований як призначений для розподiлу на користь власникiв, застосовуються 
вимоги МСФЗ 5 для активiв, якi перестають класифiкуватися як призначенi для продажу. 
МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: Розкриття». 
Контракти на обслуговування. Поправка роз'яснює обставини, в яких пiдприємство зберiгає подальшу участь при 
обслуговуваннi переданого активу. 
Подальша участь iснує, якщо пiдприємство, яке надає послуги, має майбутнi вигоди вiд переданого фiнансового 
активу. Прикладами, коли подальша участь iснує, є ситуацiї, де плата за обслуговування являє собою: 
- змiнну винагороду, яка залежить вiд суми переданого активу; або 
- фiксовану винагороду, яку може бути не виплачено в повному обсязi через невиконання переданого фiнансового 
активу. 
Поправка повинна застосовуватися ретроспективно вiдповiдно до МСФЗ 8 «Облiкова полiтика, змiни в облiкових 
оцiнках та помилки». Тим не менш, поправка не повинна застосовуватися протягом будь-якого перiоду, що 
розпочався до рiчного перiоду, в якому компанiя вперше застосовує поправку.  
Застосування поправок по взаємозалiку у скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi. 
Ще одна поправка до МСФЗ 7 роз'яснює, що застосування поправки Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових 
зобов'язань (Поправки до МСФЗ 7), випущеної в груднi 2011 року, явно не вимагається для всiх промiжних перiодiв. 
Тим не менш, слiд зазначити, що в деяких випадках може знадобитися включення в скорочену промiжну фiнансову 
звiтнiсть розкриття з метою дотримання вимог МСФЗ 34. 
МСБО 19 «Виплати працiвникам» - Ставка дисконтування - регiональнi ринки.  
Поправка роз'яснює, що високоякiснi корпоративнi облiгацiї, якi використовуються для визначення ставки 
дисконтування для облiку винагород працiвникам, повиннi бути вираженi в тiй же валютi, в якiй виплачується 
вiдповiдна винагорода працiвникам. У разi вiдсутностi ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих 
в конкретних валютах, необхiдно використовувати ставки за державними облiгацiями.  
Пiдприємства зобов'язанi застосовувати зазначенi змiни з самого раннього порiвняльного перiоду, представленого у 



фiнансовiй звiтностi, початковi коригування визнаються у складi нерозподiленого прибутку на початок цього перiоду.  
МСБО 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть»  
Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в промiжнiй фiнансовiй звiтностi, 
або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту, наприклад, в коментарях керiвництва або в звiтi про оцiнку ризикiв, 
iз зазначенням вiдповiдних перехресних посилань в промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному 
фiнансовому звiтi повинна бути доступна для користувачiв на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова 
звiтнiсть. 
Данi удосконалення набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї 
дати. Прийняття даних удосконалень не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 
19 сiчня 2016 Рада з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку опублiкувала остаточнi поправки до МСБО 12 
«Податок на прибуток». Рада зробила висновок, що рiзноманiтнiсть практик навколо визнання вiдстроченого 
податкового активу, пов'язаного з борговим iнструментом, який оцiнюється за справедливою вартiстю, в основному 
викликано невизначенiстю в застосуваннi деяких принципiв МСБО 12 та, вiдповiдно, роз’яснює, коли вiдстрочений 
податковий актив повинен бути визнаний для нереалiзованих збиткiв, що виникають за операцiями з борговими 
iнструментами.  
Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2017 року з можливiстю 
дострокового застосування. 
29 сiчня 2016 року Рада з МСФЗ опублiкувала поправки до МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв». Поправки 
покликанi уточнити МСБО 7, щоб полiпшити iнформацiю, що надається користувачам фiнансової звiтностi про 
фiнансову дiяльнiсть суб'єкта господарювання. 
Метою поправок є надання такого розкриття iнформацiї, яке дозволяло б користувачам фiнансової звiтностi оцiнити 
змiни в зобов'язаннях, що виникають в результатi фiнансової дiяльностi. 
Для досягнення цiєї мети Рада з МСФЗ вимагає, щоб такi змiни в зобов'язаннях, що виникають в результатi фiнансової 
дiяльностi, розкривалися в необхiдному обсязi: (I) змiни грошових потокiв вiд фiнансування; (II) змiни, пов'язанi з 
придбанням або втратою контролю над дочiрнiми пiдприємствами та бiзнесом; (III) вплив змiн валютних курсiв; (IV) 
змiни у справедливiй вартостi; i (V) iншi змiни. 
Таке розкриття iнформацiї можливо виконати шляхом проведення звiрки вхiдних та вихiдних залишкiв, 
представлених у звiтi про фiнансовий стан, якi виникли вiд фiнансової дiяльностi. 
Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2017 року з можливiстю 
дострокового застосування. 
 
Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
(тис.грн.) 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Готiвковi кошти 30 516 24 594  
2 Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 98 407 159 733  
3 Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 1 975 292 825 
3.1 України 1 975 206 249 
3.2 iнших країн - 86 576 
4 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 130 898 477 152 
Грошовi еквiваленти, що фактично були забезпеченi цiнними паперами, придбаними за договорами репо, та цiнних 
паперiв, якi можливо продати чи перезакласти у Банку вiдсутнi. 
Таблиця 6.2. Аналiз кредитної якостi еквiвалентiв грошових коштiв за звiтний перiод 
(тис.грн.) 
Рядок Найменування статтi Кореспондентськi рахунки Кредити - овернайт Усього 
1 2 3 4 5 
1 у 20 найбiльших банках України - - - 
2 в iнших банках України 1 975 - 1 975 
3 Усього еквiвалентiв грошових коштiв 1 975 - 1 975 
Таблиця 6.3. Аналiз кредитної якостi еквiвалентiв грошових коштiв за попереднiй перiод 
(тис.грн.) 
Рядок Найменування статтi Кореспондентськi рахунки Кредити - овернайт Усього 
1 2 3 4 5 
1 у 20 найбiльших банках України - - - 
2 в iнших банках України 10 923 195 326 206 249 
3 у великих банках країн ОЕСР 85 929 - 85 929 
4 в iнших банках країн ОЕСР 137 - 137 
5 в iнших банках 510 - 510 
6 Усього еквiвалентiв грошових коштiв 97 499 195 326 292 825 
 
 



 
 
Примiтка 7. Кошти в iнших банках 
Таблиця 7.1. Кошти в iнших банках 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Кореспондентськi рахунки у банках: 263 492 - 
1.1 України 81 056 - 
1.2 iнших країн 182 436 - 
2 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (39 305) - 
4 Усього коштiв у банках за мiнусом резервiв 224 187 - 
 
Таблиця 7.2. Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за звiтний перiод 
Рядок Найменування статтi Коррахунки Усього 
1 2 3 5 
1 Непростроченi i незнецiненi: 180 554 180 554 
1.2 У велики банках країн ОЕСР 180 554 180 554 
2 Знецiненi кошти, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi 82 938 82 938 
2.1 Без затримки платежу 82 938 82 938 
3 Кошти в iнших банках до вирахування резервiв 263 492 263 492 
4 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (39 305) (39 305) 
5 Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв 224 187 224 187 
Таблиця «Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за попереднiй перiод» не надається у зв’язку з вiдсутнiстю 
коштiв в iнших банках на вiдповiдну дату.  
 
Таблиця 7.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення коштiв в iнших банках 
Рядок Рух резервiв Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Резерв пiд знецiнення за станом на початок перiоду - (3 947) 
2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (39 305) 3 947 
3 Резерв пiд знецiнення за станом на кiнець перiоду (39 305) - 
 
 
 
 
Примiтка 8. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 
Таблиця 8.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Кредити, що наданi юридичним особам 5 135 645 3 603 690 
2 Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям 20 665 20 171 
3 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 1 583 2 262 
4 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 12 860 23 015 
5 Iншi кредити, що наданi фiзичним особам 4 116 1 712 
6 Резерв пiд знецiнення кредитiв (117 866) (103 955) 
7 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 5 057 003 3 546 895 
У Банку немає отриманих у заставу цiнних паперiв, якi є забезпеченням за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв за 
операцiями репо. 
Таблиця 8.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за звiтний перiод 
Рядок Рух резервiв Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям 
Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що наданi 
фiзичним особам Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Залишок за станом на початок перiоду (103 316) (58) (36) (357) (188) (103 955) 
2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (25 363) 10 30 (706) (29) (26 058) 
3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву 12 147 - - - - 12 147 
4 Залишок за станом на кiнець перiоду (116 532) (48) (6) (1 063) (217) (117 866) 
 
 
 
 
 
Таблиця 8.3. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за попереднiй перiод  



Рядок Рух резервiв Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям 
Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що наданi 
фiзичним особам Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Залишок за станом на початок перiоду (53 346) (467) (1) (112) - (53 926) 
2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (49 970) 292 (35) (240) (188) (50 141) 
3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву - 117 - - - 117 
4 Курсовi рiзницi за резервами - - - (5) - (5) 
5 Залишок за станом на кiнець перiоду (103 316) (58) (36) (357) (188) (103 955) 
Таблиця 8.4. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi 
(тис.грн.) 
Рядок Вид економiчної дiяльностi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
сума % сума % 
1 2 3 4 5 6 
1 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 712 470 13,8 714 149 19,6 
2 Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 2 445 625 47,3 1 573 165 43,1 
3 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 33 953 0,7 33 427 0,9 
4 Будiвництво будiвель 679 233 13,1 578 227 15,9 
5 Наземний i трубопровiдний транспорт 159 910 3,1 152 718 4,2 
6 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення 194 701 3,7 128 158 3,5 
7 Виробництво машин, устаткування та iншої продукцiї 240 300 4,6 194 950 5,3 
8 Дiяльнiсть у сферi спорту, органiзацiя вiдпочинку та розваг 182 702 3,5 49 174 1,3 
9 Фiзичнi особи 18 559 0,4 26 990 0,7 
10 Iншi 507 416 9,8 199 892 5,5 
11 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 5 174 869 100 3 650 850 100  
У таблицi зазначено данi про залишки заборгованостi за кредитами, якi розподiлено за видами економiчної дiяльностi. 
Основними секторами економiки, якi кредитує Банк є: торгiвля; операцiї з нерухомим майном; будiвництво будiвель; 
ремонт автомобiлiв, побутових виробiв тощо. Банком для мiнiмiзацiї кредитного ризику встановлюються галузевi 
лiмiти кредитування, якi протягом звiтного року не порушувалися.  
Таблиця 8.5. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за звiтний перiод 
Рядок Найменування статтi Кредити, наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям 
Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що наданi 
фiзичним особам Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Незабезпеченi кредити 149 001 - - - 4 116 153 116 
2 Кредити, що забезпеченi:  
2.1 грошовими коштами 1 972 650 2 512 - 93 - 1 975 255 
2.2 цiнними паперами 109 379 109 379 
2.3 нерухомим майном 1 597 929 8 749 1 583 7 784 - 1 616 046 
2.3.1 у т. ч. житлового призначення 74 955 - 1 583 1 087 - 77 624 
2.4 гарантiями i поручительствами 21 079 - - - - 21 079 
2.5 iншими активами 1 285 607 9 404 - 4 983 - 1 299 994 
3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 5 135 645 20 665 1 583 12 860 4 116 5 174 869 
Протягом звiтного року Банк не здiйснював придбання фiнансових та нефiнансових активiв шляхом звернення 
стягнення на предмет застави або реалiзацiї права за iншими iнструментами, що зменшують кредитний ризик.  
Таблиця 8.6. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за попереднiй перiод  
Рядок Найменування статтi Кредити, наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям 
Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що наданi 
фiзичним особам Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Незабезпеченi кредити 129 345 - - - 1 702 131 047 
2 Кредити, що забезпеченi:  
2.1 грошовими коштами 1 190 625 6 386 - 16 931 10 1 213 951 
2.2 нерухомим майном 1 366 199 7 282 2 262 880 - 1 376 623 
2.2.1 у т. ч. житлового призначення 68 358 - 2 159 835 - 71 352 
2.4 гарантiями i поручительствами 14 866 - - 137 - 15 003 
2.5 iншими активами 902 655 6 503 - 5 068 - 914 226 
3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 3 603 690 20 171 2 262 23 015 1 712 3 650 850 
 
Таблиця 8.7. Аналiз кредитної якостi кредитiв за звiтний перiод 
Рядок Найменування статтi Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам – пiдпри-
ємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що 
наданi фiзичним особам Усього 



1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Непростроченi та незнецiненi: 4 277 464 2 512 851 7 739 2 436 4 291 002 
1.1 великi позичальники з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв 1 466 211 - - - - 1 466 211 
1.2 кредити середнiм компанiям 361 417 2 512 - - - 363 929 
1.3 кредити малим компанiям 2 449 837 - - - - 2 449 837 
1.4 Iншi кредити фiзичним особам - - 851 7 739 2 436 11 026 
2 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 207 774 - - 5 031 204 213 009 
2.1 без затримки платежу 115 263 - - 4 983 20 120 266 
2.2 iз затримкою платежу до 31 дня 52 482 - - - - 52 482 
2.3 iз затримкою платежу бiльше вiд 184 до 366 (367) днiв 40 029 - - - 183 40 213 
2.4 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв - - - 48 - 48 
3 Знецiненi кредити, якi оцiненi на портфельнiй основi: 650 406 18 153 733 90 1 476 670 858 
3.1 без затримки платежу 650 406 18 153 733 90 1 435 670 816 
3.2 iз затримкою платежу до 31 дня 41 41 
4 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 5 135 645 20 665 1 583 12 860 4 116 5 174 869 
5 Резерв пiд знецiнення за кредитами (116 532) (47) (6) (1 063) (218) (117 866) 
6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 5 019 113 20 618 1 577 11 797 3 898 5 057 003 
Розподiл контрагентiв Банку на великi, середнi та малi здiйснюється згiдно Господарського Кодексу України, а саме 
виходячи з обсягiв чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) отриманих протягом звiтного 
перiоду. Банк до малих компанiй вiдносить компанiї з доходом до 10 млн. євро, до великих - вiд 50 млн. євро, iншi - до 
середнiх. Береться гривневий еквiвалент за середньорiчним курсом НБУ (24,23 грн./євро). Зобов’язання перед Банком 
включають нарахованi та не сплаченi доходи та враховуються обсяги резервiв, сформованих за ними. Вiднесення 
зобов’язань позичальника перед Банком до певної категорiї якостi здiйснюється, виходячи з принципу найгiршого, 
тобто у разi наявностi прострочених зобов’язань (кредиту або вiдсоткiв за ним) уся сума зобов’язань за кредитною 
операцiєю вiдноситься до категорiї такого найгiршого типу заборгованостi.  
Таблиця 8.8 Аналiз кредитної якостi кредитiв за попереднiй перiод  
Рядок Найменування статтi Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам – пiдпри-
ємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що 
наданi фiзичним особам Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Непростроченi та незнецiненi: 3 043 814 20 171 550 17 293 89 3 081 917 
1.1 великi позичальники з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв 77 067 - - - - 77 067 
1.2 новi великi позичальники 713 982 - - - - 713 982 
1.3 кредити середнiм компанiям 65 122 - - - - 65 122 
1.4 кредити малим компанiям 2 187 644 20 171 - - - 2 207 814 
1.5 Iншi кредити фiзичним особам - - 550 17 293 89 17 932 
2 Простроченi, але незнецiненi 175 - - - - 175 
2.1 iз затримкою платежу до 31 дня 175 - - - - 175 
3 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 559 700 - 1 712 5 722 1 624 568 758 
3.1 без затримки платежу 545 967 - 1 712 5 690 1 624 554 992 
3.2 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 12 146 - - - - 12 146 
3.3 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 1 588 - - 32 - 1 619 
4 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 3 603 690 20 171 2 262 23 015 1 712 3 650 850 
5 Резерв пiд знецiнення за кредитами (103 316) (58) (36) (357) (188) (103 955) 
6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 3 500 373 20 114 2 226 22 658 1 524 3 546 895 
 
Таблиця 8.9 Вплив вартостi застави на якiсть кредиту на звiтну дату 
Ря-док Назва статтi Балансова вартiсть кредитiв Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення 
Вплив 
застави 
1 2 3 4 5 = 3 - 4 
1 Кредити, наданi юридичним особам 5 019 113 3 403 650 1 615 463 
2 Кредити, наданi фiзичним особам-пiдприємцям 20 618 15 402 5 216 
3 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 1 577 5 048 (3 471) 
4 Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби 11 797 12 988 (1 191) 
5 Iншi кредити фiзичним особам 3 898 - 3 898 
6 Усього кредитiв 5 057 003 3 437 088 1 619 915 
Таблиця 8.10 Вплив вартостi застави на якiсть кредиту на попередню дату 
Ря-док Назва статтi Балансова вартiсть кредитiв Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення 
Вплив 
застави 
1 2 3 4 5 = 3 - 4 
1 Кредити, наданi юридичним особам 3 500 374 2 456 592 1 043 782 



2 Кредити, наданi фiзичним особам-пiдприємцям 20 113 20 399 (287) 
3 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 2 226 3 586 (1 360) 
4 Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби 22 658 21 236 1 422 
5 Iншi кредити фiзичним особам 1 524 2 694 (1 170) 
6 Усього кредитiв 3 546 895 2 504 507 1 042 388 
Грошовi потоки вiд реалiзацiї забезпечення оцiнюються iз застосуванням коефiцiєнта лiквiдностi та витрат на 
реалiзацiю такого забезпечення. 
Оцiнка заставленого майна здiйснюється незалежним сертифiкованим суб’єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до 
статтi 3 Закону України «Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi», за 
процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в статтi 9 цього Закону, а саме положеннями 
(нацiональними стандартами) оцiнки майна, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України, методиками та iншими 
нормативно-правовими актами, якi розробляються з урахуванням вимог положень (нацiональних стандартiв) i 
затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України або Фондом державного майна України (зокрема, Нацiональнi 
стандарти: № 1 «Загальнi засади оцiнки майна i майнових прав», № 2 «Оцiнка нерухомого майна», № 3 «Оцiнка 
цiлiсних майнових комплексiв» та iншi документи).  
Перегляд (актуалiзацiя) вартостi предметiв заставленого майна здiйснюється незалежним сертифiкованим суб’єктом 
оцiночної дiяльностi з урахуванням змiни кон’юктури ринку подiбного майна та/або стану збереження цього майна, 
але не рiдше одного разу на дванадцять мiсяцiв для нерухомостi, устаткування та транспортних засобiв, одного разу 
на шiсть мiсяцiв - для iншого майна iз застосуванням порiвняльного, витратного та доходного пiдходiв (окремо), а 
також шляхом поєднання зазначених.  
 
Примiтка 9. Цiннi папери в портфелi Банку на продаж 
Таблиця 9.1. Цiннi папери в портфелi банку на продаж 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Фiнансовi iнвестицiї в компанiї 784 784 
2 Резерв пiд знецiнення фiнансових iнвестицiй в компанiї (784) (784) 
3 Усього фiнансових iнвестицiй в компанiї за мiнусом резервiв - - 
Банк не передавав цiннi папери до погашення без припинення визнання у виглядi забезпечення за операцiями репо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примiтка 10. Основнi засоби та нематерiальнi активи 
Таблиця 10.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи 
Операцiї надходження, передавання, переведення, вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв зазначаються 
за балансовою вартiстю 
Найменування статтi Зе-мельнi дiлян-ки Будiвлi, споруди та переда-вальнi пристрої Ма-шини та облад-нання Транс-
портнi засоби Iнстру-менти, при-лади, iнвен-тар (меблi) Iншi основ-нi засоби Iншi необо-ротнi мате-рiальнi активи 
Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та немате-рiальнi активи Нематерi-альнi активи Усього  
Балансова вартiсть на 31.12.2013р.: 13 13 038 3 485 706 1 081 636 - 12 2 389 21 360 
Первiсна вартiсть 13 16 205 11 381 1 419 3 777 1 945 1 186 12 4 030 39 968 
Накопичений знос - (3 167) (7 896) (713) (2 696) (1 309) (1 186) - (1 641) (18 608) 
Надходження 219 6 054 119 - 28 - 38 353 184 6 995 
Капiтальнi iнвестицiї - - - - 2 - 1 (69) 15 (51) 
Вибуття - - (8) - - (91) - - (16) (115) 
Амортизацiйнi вiдрахування - (812) (1 218) (205) (394) (79) (30) - (346) (3 084) 
Iншi змiни - - (97) - (3) (20) (9) (19) (84) (232) 
Балансова вартiсть на 31.12.2014р.: 232 18 280 2 281 501 714 446 - 277 2 142 24 873 
Первiсна вартiсть 232 22 259 11 395 1 419 3 804 1 834 1 216 277 4 129 46 565 
Накопичений знос - (3 979) (9 114) (918) (3 090) (1 388) (1 216) - (1 987) (21 692) 
Надходження - - 305 866 27 88 22 1 241 798 3 347 
Капiтальнi iнвестицiї - - 134 - 11 19 0 (340) 176 - 
Вибуття (залишкова вартiсть списаних ОЗ) - - (104) - (14) (21) - (1 059) - (1 198) 
Амортизацiйнi вiдрахування - (989) (1 114) (205) (306) (61) (22) - (424) (3 121) 



Вибуття зносу по списаних ОЗ) 
- - (294) (310) (56) (125) (68) (553) (1 406) 
Балансова вартiсть на 31.12.2015р. 232 17 291 1 502 1 162 432 471 - 119 2 692 23 901 
Первiсна вартiсть 232 22 259 11 436 1 975 3 772 1 795 1 170 119 4 550 47 308 
Накопичений знос - (4 968) (9 934) (813) (3 340) (1 324) (1 170) - (1 858) (23 407) 
Станом на 31.12.2015: 
Банк не мав основних засобiв та нематерiальних активiв, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження 
щодо володiння, користування та розпорядження; 
Банк не мав оформлених у заставу основних засобiв;. 
Банк не мав основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо); 
Банк не мав основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж; 
первiсна вартiсть повнiстю амортизованих необоротних активiв становила 13 220 тис. грн. (2014: 11 474 тис. грн.); 
в Банку вiдсутня вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження права власностi; 
Банк не мав створених нематерiальних активiв; 
Банк не мав збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi виникають у результатi переоцiнок, а також у 
результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi. 
Примiтка 11. Iншi фiнансовi активи 
Таблиця 11.1. Iншi фiнансовi активи 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Дебiторська заборгованiсть за торговими операцiями - 52 927 
2 Розрахунки за конверсiйними операцiями - 2 618 
3 Похiднi фiнансовi активи у торговому портфелi банку - 95 
4 Грошовi кошти з обмеженим правом використання 8 730 52 510 
5 Iншi фiнансовi активи 35 110 
6 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (2) (1) 
7 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 8 763 108 259 
 
У статтi «Грошовi кошти з обмеженим правом користування» показано залишки за балансовим рахунком «Кошти 
банку у розрахунках», на якому облiковується гарантiйний депозит у ПАТ АБ «Пiвденний» iз забезпечення виконання 
зобов’язань по договору про пiдтримку членства в МПС VISA.  
Таблиця 11.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за звiтний перiод 
Рядок Рух резервiв Грошовi кошти з обмеженим правом користування Усього 
1 2 3 4 
1 Залишок за станом на початок перiоду (1) - 
2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (1) (1) 
3 Залишок за станом на кiнець перiоду (2) (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблиця 11.3. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за звiтний перiод  
Рядок Найменування статтi Дебiторська заборгованiсть за торговими операцiями Розрахунки за конверсiйними 
операцiями Похiднi фiнансовi активи у торговому портфелi банку Грошовi кошти з обмеженим правом користування 
Iншi фiнансовi активи Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть: - - - 8 730 32 8 762 
1.1 великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв - - - 8 730 - 8 730 
1.4 малi компанiї - - - - 32 32 
2 Заборгованiсть, знецiнена на iндивiдуальнiй основi - - - - 3 3 
2.1 iз затримкою платежу до 31 дня - - - - 1 1 
2.2 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - - - - 1 1 
2.3 iз затримкою платежу бiльше 366 днiв - - - - 1 1 
3 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву - - - 8 730 35 8 765 
4 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв - - - - (2) (2) 
5 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву - - - 8 730 33 8 763 
Таблиця 11.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за попереднiй перiод 



Рядок Рух резервiв Грошовi кошти з обмеженим правом користування Усього 
1 2 3 4 
1 Залишок за станом на початок перiоду - - 
2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (1) (1) 
3 Залишок за станом на кiнець перiоду (1) (1) 
Таблиця 11.4. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за попереднiй перiод  
 
Рядок Найменування статтi Дебiторська заборгованiсть за торговими операцiями Розрахунки за конверсiйними 
операцiями Похiднi фiнансовi активи у торговому портфелi банку Грошовi кошти з обмеженим правом користування 
Iншi фiнансовi активи Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть: 52 927 2 618 95 52 510 107 108 257 
1.1 великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв - 1 805 95 52 510 - 54 410 
1.2 новi великi клiєнти 52 927 - - - - 52 927 
1.3 середнi компанiї 813 - - - 813 
1.4 малi компанiї - - - - 107 107 
2 Прострочена, але незнецiнена - - - - 1 1 
2.1 iз затримкою платежу до 31 дня - - - - 1 1 
3 Заборгованiсть, знецiнена на iндивiдуальнiй основi - - - - 2 2 
3.1 iз затримкою платежу до 31 дня - - - - 1 1 
3.2 iз затримкою платежу вiд 31 до 92 днiв - - - - 1 1 
4 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву 52 927 2 618 95 52 510 110 108 260 
5 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв - - - - (1) (1) 
6 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 52 927 2 618 95 52 510 109 108 259 
 
 
 
 
Примiтка 12. Iншi активи 
Таблиця 12.1. Iншi активи 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 59 10 
2 Передоплата за послуги 11 - 
3 Дорогоцiннi метали 81 155 
4 Iншi активи у т.ч. 793 711 
4.1 Витрати майбутнiх перiодiв 716 652 
5 Резерв (12) - 
6 Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 932 876 
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2015: оренда – 222 тис.грн., аудит – 182 тис.грн., комунальнi послуги 102 
тис.грн., на 31.12.2014: оренда – 248 тис.грн., вiдпускнi майбутнiх перiодiв – 148 тис.грн. 
Примiтка 13. Кошти банкiв 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв - 10 017 
2 Депозити iнших банкiв: - - 
2.1 Короткостроковi - - 
3 Кредити, що отриманi: - 34 271 
3.1 Короткостроковi - 34 271 
4 Усього коштiв iнших банкiв - 44 288 
Протягом звiтного та попереднього перiодiв всi зобов’язання щодо основних сум боргу Банку перед iншими банками 
та процентiв за ними сплачувались вчасно згiдно графiкiв погашення. 
Примiтка 14. Кошти клiєнтiв 
Таблиця 14.1. Кошти клiєнтiв 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Державнi та громадськi органiзацiї: 424 484 
1.1 Поточнi рахунки 424 484 
2 Iншi юридичнi особи 2 940 704 2 119 954 
2.1 Поточнi рахунки 664 345 608 777 
2.2 Строковi кошти 2 276 359 1 511 177 
3 Фiзичнi особи: 1 525 690 1 265 705 
3.1 Поточнi рахунки 98 109 103 340 



3.2 Строковi кошти 1 427 581 1 162 365 
4 Усього коштiв клiєнтiв 4 466 818 3 386 143 
Таблиця 14.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi 
Рядок Вид економiчної дiяльностi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
сума % сума % 
1 2 3 4 5 6 
1 Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 383 057 8,6% 170 236 5,0% 
2 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 237 137 5,3% 41 434 1,2% 
3 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 884 458 19,8% 766 453 22,6% 
4 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 23 598 0,5% 5 276 0,2% 
Будiвництво будiвель та споруд 18 113 0,4% 40 321 1,2% 
Страхування та iншi фiнансовi послуги (перестрахування та недержавне пенсiйне забезпечення) 345 085 7,7% 78 119 
2,3% 
Нерезиденти 990 398 22,2% 778 817 23,0% 
5 Фiзичнi особи 1 525 690 34,2% 1 265 705 37,4% 
6 Iншi 59 282 1,3% 239 782 7,1% 
7 Усього коштiв клiєнтiв 4 466 818 100 % 3 386 143 100 % 
Балансова вартiсть залучених коштiв клiєнтiв, якi є забезпеченням за кредитними операцiями та безвiдкличними 
зобов'язаннями, становить 2 108 121 тис.грн. (2014: 1 361 594 тис. грн.). Це виключно строковi депозити клiєнтiв. З 
них 2 107 897 тис.грн. наданi у заставу за кредитами юридичних осiб та 224 тис.грн. – за кредитами фiзичних осiб 
(2014: 1 339 591 тис. грн. та 22 004 тис. грн. вiдповiдно). 
Примiтка 15. Борговi цiннi папери, емiтованi банком 
Таблиця 15.1. Борговi цiннi папери, емiтованi банком 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Депозитнi сертифiкати 32 978 - 
2 Усього 32 978 - 
Банк не має активiв, наданих як забезпечення за цiнними паперами, емiтованими Банком. 
 
 
 
Примiтка 16. Iншi залученi кошти 
Таблиця 16.1. Iншi залученi кошти 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Кредити, що отриманi фiнансових органiзацiй-нерезидентiв 386 431 180 401 
2 Кредити, отриманi вiд Державної iпотечної установи 159 345 
3 Усього 386 590 180 746 
У примiтцi зазначено кошти, отриманi вiд фiнансових компанiй – нерезидентiв у сумi 16 101 тис. доларiв США пiд 
9,07% та Державної iпотечної установи пiд рефiнансування довгострокових iпотечних кредитiв на строк до 2016 року 
пiд 13,5%. Протягом звiтних перiодiв всi платежi перед Державною iпотечною установою щодо погашення основного 
боргу та вiдсоткiв вiдбувались вчасно згiдно встановленого графiка погашення. Заставою за коштами, залученими вiд 
Державної iпотечної є iпотека ринковою вартiстю 2 168 тис. грн., що належить фiзичним особам, якi отримали кредит.  
Примiтка 17. Резерви за зобов'язаннями 
Таблиця 17.1. Змiни резервiв за зобов'язаннями за звiтний перiод 
Рядок Рух резервiв Зобов'язання кредитного характеру Усього 
1 2 4 5 
1 Залишок на початок перiоду 1 384 1 384 
2 Формування та/або збiльшення резерву (477) (477) 
3 Залишок на кiнець перiоду 907 907 
Наведенi у таблицi резерви за зобов’язаннями сформованi пiд банкiвськi гарантiї, наданi юридичним особам, та 
невикористанi залишки за кредитними лiнiями, що облiковуються на позабалансових рахунках. 
Таблиця 17.2. Змiни резервiв за зобов'язаннями за попереднiй перiод 
Рядок Рух резервiв Зобов'язання кредитного характеру Усього 
1 2 4 5 
1 Залишок на початок перiоду 253 253 
2 Формування та/або збiльшення резерву 1 131 1 131 
3 Залишок на кiнець перiоду 1 384 1 384 
 
 
Примiтка 18. Iншi фiнансовi зобов'язання 
Таблиця 18.1. Iншi фiнансовi зобов'язання 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 



1 2 3 4 
1 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 1 894 5 618 
2 Нарахованi витрати 2 383 340 
3 Iншi фiнансовi зобов'язання 82 19 
4 Усього iнших фiнансових зобов'язань 4 359 5 977 
 
Примiтка 19. Iншi зобов'язання 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 7 574 4 950 
2 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 1 959 941 
3 Доходи майбутнiх перiодiв 158 152 
4 Усього 9 691 6 043 
 
Примiтка 20. Статутний капiтал та резерви 
а) статутний капiтал 
Рядок Найменування статтi Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Усього 
1 2 3 4 5 
1 Залишок на початок попереднього перiоду 250 250 000 250 000 
2 Випуск нових акцiй 250 250 000 250 000 
3 Залишок на кiнець попереднього перiоду (залишок на початок звiтного перiоду) 500 500 000 500 000 
5 Залишок на кiнець звiтного перiоду 500 500 000 500 000 
Протягом року Банк акцiй не випускав. Всього випущено 500 000 простих акцiй, номiнальна вартiсть однiєї акцiї – 1 
000 грн. Кожна проста iменна акцiя надає акцiонеру право одного голосу при вирiшеннi всiх питань, з яких 
приймаються рiшення Загальними зборами акцiонерiв. 
Простi акцiї надають їх власникам право на отримання частини прибутку Банку у виглядi дивiдендiв, на участь в 
управлiннi Банком, на отримання частини майна Банку у разi його лiквiдацiї та iншi права, передбаченi Законом 
України «Про акцiонернi товариства». Простi акцiї надають їх власникам однаковi права. 
б) резервнi та iншi фонди 
У 2015 роцi резервний фонд було сформовано для покриття непередбачених втрат та збиткiв за рахунок прибутку за 
2014р. у розмiрi 123 тис. грн. згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2015р. 
У 2014 роцi резервний фонд було сформовано для покриття непередбачених втрат та збиткiв за рахунок прибутку за 
2013р. у розмiрi 122 тис. грн. згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2014р. 
 
Примiтка 21. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення 
Рядок Найменування статтi Примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод 
менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
АКТИВИ 
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 130 898 - 130 898 477 152 - 477 152 
2 Кошти в iнших банках 7 224 187 - 224 187 - - - 
3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 8 4 901 487 155 516 5 057 003 3 032 509 514 386 3 546 895 
4 Дебiторська заборгованiсть за поточним податком на прибуток 47 - 47 47 - 47 
5 Вiдстрочений податковий актив 26 - - - 1 440 - 1 440 
6 Основнi засоби та нематерiальнi активи 10 104 23 797 23 901 220 24 653 24 873 
7 Iншi фiнансовi активи 11 8 763 - 8 763 94 955 13 304 108 259 
8 Iншi активи 12 932 - 932 876 - 876 
9 Усього активiв 5 266 418 179 313 5 445 731 3 607 199 552 343 4 159 542 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
10 Кошти банкiв 13 - - - 44 288 44 288 
11 Кошти клiєнтiв 14 4 414 767 52 051 4 466 818 3 046 140 340 004 3 386 144 
12 Борговi цiннi папери, емiтованi банком 32 978 - 32 978 - - - 
13 Iншi залученi кошти 15 386 590 - 386 590 180 401 345 180 746 
14 Зобов'язання за поточним податком на прибуток 239 - 239 - - - 
15 Вiдстроченi податковi зобов’язання 26 80 - 80 - - - 
16 Резерви за зобов'язаннями 16 907 - 907 1 384 1384 
17 Iншi фiнансовi зобов'язання 17 3 922 437 4 359 5 637 340 5 977 
18 Iншi зобов'язання 18 9 691 - 9 691 5 102 941 6 043 
19 Усього зобов'язань 4 849 174 52 488 4 901 662 3 282 952 341 630 3 624 581 
 
Примiтка 22. Процентнi доходи та витрати 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 



ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ: 
1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 571 728 372 037 
2 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 11 532 235 
3 Кошти в iнших банках 13 626 6 445 
4 Кореспондентськi рахунки в iнших банках 3 613 1 598 
5 Депозити овернайт в iнших банках - 6 
6 Усього процентних доходiв 600 499 380 321 
ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ: 
7 Строковi кошти юридичних осiб (243 730) (96 943) 
8 Борговi цiннi папери, емiтованi банком (1 308) - 
9 Iншi залученi кошти (26 258) (7 683) 
10 Строковi кошти фiзичних осiб (126 924) (112 752) 
11 Строковi кошти iнших банкiв (3 983) (25 467) 
12 Депозити овернайт iнших банкiв - (11) 
13 Поточнi рахунки (17 044) (13 198) 
14 Кореспондентськi рахунки (41) (149) 
15 Усього процентних витрат (419 288) (256 203) 
16 Чистий процентний дохiд/(витрати) 181 211 124 118 
Примiтка 23. Комiсiйнi доходи та витрати 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
КОМIСIЙНI ДОХОДИ: 
1 Розрахунково-касовi операцiї 20 509 13 989 
2 Операцiї з цiнними паперами 5 10 
3 Операцiї довiрчого управлiння 2 314 1 557 
4 Гарантiї наданi 3 141 464 
5 Оперцiї з купiвлi/продажу iноземної валюти на валютному ринку 9 602 31 385 
6 Iншi 697 440 
7 Усього комiсiйних доходiв 36 268 47 845 
КОМIСIЙНI ВИТРАТИ: 
8 Розрахунково-касовi операцiї (5 518) (3 097) 
9 Операцiї з цiнними паперами (100) (45) 
10 Оперцiї з купiвлi/продажу iноземної валюти на валютному ринку - (24 250) 
11 Iншi (49) (41) 
12 Усього комiсiйних витрат (5 667) (27 433) 
13 Чистий комiсiйний дохiд/витрати 30 601 20 412 
Примiтка 24. Iншi операцiйнi доходи  
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 4 5 
1 Дохiд вiд суборенди 624 165 
2 Iншi 3 644 1 716 
3 Усього операцiйних доходiв 4 268 1 881 
 
До статтi «Iншi» вiднесено: 
за звiтнiй перiод - повернення ранiше нарахованих вiдсоткiв за достроково розiрваними вкладами у сумi 3 408 тис. 
грн., повернення ранiше списаної заборгованостi – 25 тис. грн., штрафи та пенi, отриманi Банком – 116 тис. грн., 
консультацiйнi послуги – 82 тис. грн., страховi вiдшкодування – 13 тис. грн.; 
за попереднiй перiод - повернення ранiше нарахованих вiдсоткiв за достроково розiрваними вкладами у сумi 1579 тис. 
грн., повернення ранiше списаної заборгованостi – 72 тис. грн., штрафи та пенi, отриманi Банком – 29 тис. грн., 
агентська винагорода за операцiями ТОВ «ЦФР» – 11 тис. грн., вiдшкодування суми сплаченого судового збору – 8 
тис. грн.; 
Примiтка 25. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Витрати на утримання персоналу 44 812 34 486 
2 Амортизацiя основних засобiв 2 675 2 828 
3 Амортизацiя програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв 447 469 
4 Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi 
послуги 5 222 3 900 
5 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) 7 448 8 622 
6 Iншi витрати, пов'язанi з основними засобами 2 607 2 015 
7 Професiйнi послуги 5 573 1 891 
8 Витрати на маркетинг та рекламу 88 127 



9 Витрати iз страхування 44 905 38 129 
10 Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток 17 606 25 848 
11 Iншi 6 179 3 510 
12 Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат 137 562 121 825 
Примiтка 26. Витрати/(вигоди) з податку на прибуток 
Таблиця 26.1. Витрати/(вигоди) з податку на прибуток 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 3 
1 Поточний податок на прибуток 1 569 1498 
2 Змiна вiдстроченого податку на прибуток 1 520 (2 160) 
3 Усього витрати/(вигоди) з податку на прибуток 3 089 (662) 
Таблиця 26.2. Узгодження суми облiкового прибутку/(збитку) та суми податкового прибутку/(збитку) 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4  
1 Прибуток/(збиток) до оподаткування 14 530 (7 987) 
2 Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування 2 615 (1 437) 
КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ): 
3 Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в 
бухгалтерському облiку (зазначити якi саме) 583 5 954 
4 Витрати, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в 
бухгалтерському облiку (зазначити якi саме) (1 543) (3 019) 
5 Доходи, якi не пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в бухгалтерському облiку (зазначити 
якi саме) (86) - 
6 Поточний податок на прибуток 1 569 1 498 
За 2015 рiк рiзницi мiж податковим та облiковим прибутком, зумовленi рiзницями, якi виникли за рахунок наступних 
показникiв: 
1. Витрат, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визначаються в 
бухгалтерському облiку в сумi 583 тис. грн., в тому числi:  
• амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв за даними бухгалтерського облiку – 558 тис.грн.); 
• результат вiд списання основних засобiв та нематерiальних активiв за даними бухгалтерського облiку – 25 тис. грн.; 
2. Витрат, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визначаються в 
бухгалтерському облiку в сумi 1543 тис. грн., в тому числi:  
• амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв за даними податкового облiку – 638 тис. грн.; 
• результат вiд списання основних засобiв та нематерiальних активiв за даними податкового облiку – 26 тис. грн.; 
• вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб – 567 тис. грн.. 
• резерв вiдпусток – 169 тис. грн.; 
• частка вiд’ємної рiзницi мiж резервом, розрахованим вiдповiдно до роздiлу III ПКУ – 143 тис.грн. 
За 2014 рiк рiзницi мiж податковим та облiковим прибутком, зумовленi постiйними та тимчасовими рiзницями, 
виникли за рахунок наступних показникiв: 
1. Витрат, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визначаються в 
бухгалтерському облiку в сумi 5 954 тис. грн., в тому числi:  
• процентнi витрати – 27 тис. грн.; 
• витрати на утримання персоналу – 655 тис. грн.; 
• витрати на утримання власних та орендованих основних засобiв – 588 тис. грн. (в т.ч. амортизацiя – 586 тис.грн.); 
• iншi господарськi та експлуатацiйнi витрати – 38 тис. грн.; 
• страховий резерв –2 352 тис. грн.;  
• iншi адмiнiстративнi витрати та витрати на телекомунiкацiї – 5 тис. грн.; 
• вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб – 2 035 тис. грн.; 
• iншi витрати – 254 тис. грн. 
2. Витрат, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визначаються в 
бухгалтерському облiку в сумi 3 019 тис. грн., в тому числi:  
• резерв вiдпусток – 463 тис. грн.; 
• амортизацiя основних фондiв – 684 тис. грн.; 
• результат вiд списання основних засобiв – 20 тис. грн.; 
• вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб – 1 852 тис. грн.. 
Таблиця 26.3. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових 
зобов'язань за звiтний перiод 
(тис. грн.) 
Рядок Найменування статтi Залишок на початок перiоду Визнанi в прибутках/ 
збитках Залишок на кiнець перiоду 
1 2 3 4 5 
1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi 
збитки на майбутнi перiоди  



1.1 Основнi засоби 264 ( 344) (80) 
1.2 Резерв на вiдпустки 169 (169) - 
1.3 Фонд гарантування вкладiв 567 (567) - 
1.4 Резерви пiд заборгованiсть iнших банкiв 440 (440) - 
2 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) 1 440 (1 520) - 
Таблиця 26.4. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових 
зобов'язань за попереднiй перiод 
(тис. грн.) 
Рядок Найменування статтi Залишок на початок перiоду Визнанi в прибутках/ 
збитках Залишок на кiнець перiоду 
1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi 
збитки на майбутнi перiоди  
1.1 Основнi засоби 514 (250) 264 
1.2 Резерв на вiдпустки 84 85 169 
1.3 Фонд гарантування вкладiв 389 178 567 
1.4 Резерви пiд заборгованiсть iнших банкiв (1 707) 2 147 440 
2 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) (720) 2 160 1 440 
Примiтка 27. Прибуток/(збиток) на одну просту акцiю 
Таблиця 27.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю 
(тис. грн.) 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 4 5 
2 Прибуток/(збиток) за рiк 11 441 (7 325) 
3 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 500 376 
4 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю (грн. на акцiю) 22,88 (19,48) 
Таблиця 27.2. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить власникам простих та привiлейованих акцiй банку 
(тис. грн.) 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 4 5 
1 Прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам банку 11 441 (7 325) 
2 Дивiденди за простими акцiями 2 333 2 326  
3 Нерозподiлений прибуток/(збиток) за рiк 11 441 (7 325) 
4 Дивiденди за простими акцiями, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом року 2 333 2 326  
5 Прибуток/(збиток) за рiк, що належить акцiонерам - власникам простих акцiй 11 441 (7 325) 
Примiтка 28. Дивiденди 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
за простими акцiями за привiлейо- 
ваними 
акцiями за простими акцiями за привiлейо- 
ваними 
акцiями 
1 Залишок за станом на початок перiоду - - - - 
2 Дивiденди, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду 2 333 - 2 326 - 
3 Дивiденди, виплаченi протягом перiоду 2 333 - 2 326 - 
4 Залишок за станом на кiнець перiоду - - - - 
5 Дивiденди на акцiю, грн. на акцiю 4,67 - 6,18 - 
Загальнi збори акцiонерiв приймають рiшення про порядок виплати дивiдендiв вiдповiдно до чинного законодавства 
України та Статуту Банку. На кожну просту акцiю Банку нараховується однаковий розмiр дивiдендiв. 
Дивiденди виплачуються один раз на рiк за пiдсумками календарного року. Дивiденди сплачуються з чистого 
прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку в обсязi, встановленому рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв Банку. 
Виплата дивiдендiв акцiонерам проводиться один раз в повному обсязi в строк, визначений Загальними зборами 
акцiонерiв в рiшеннi про виплату дивiдендiв. Виплата дивiдендiв здiйснюється у строк не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля 
закiнчення звiтного року. 
Примiтка 29. Операцiйнi сегменти 
Таблиця 29.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за звiтний перiод 
Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Вилу- 
чення Усього 
Послуги корпоратив- 
ним клiєнтам Послуги фiзичним особам Мiжбанкiвсь-кий бiзнес  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв:  
1.1 Процентнi доходи 569 489 2 240 17 239 11 532 - 600 499 



1.2 Комiсiйнi доходи 32 842 1 330 2 096 - - 36 268 
1.3 Iншi операцiйнi доходи 3 693 575 - - - 4 268 
3 Усього доходiв сегментiв 606 024 4 144 19 335 11 532 - 641 035 
4 Процентнi витрати (256 643) (132 362) (4 024) (26 258) - (419 288) 
5 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (26 762) 705 (39 306) - - (65 363) 
6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi - - - (13) - (13) 
7 Результат вiд торгових операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку - - - 254 - 254 
8 Результат вiд торговельних операцiй з iншими фiнансовими iнструментами - - 10 899 - 10 899 
9 Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - 56 719 - - 56 719 
10 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою - - (66 960) - - (66 961) 
11 Комiсiйнi витрати - (3 404) (2 163) (100) - (5 667) 
12 Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями 477 - - - - 477 
13 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (43 005) - - (94 557) - (137 562) 
14 Витрати на податок на прибуток (3 089) (3 089) 
15 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 
Прибуток 280 090 (130 918) (36 399) (101 332) - 11 441 
Таблиця 29.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за попереднiй перiод 
Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Вилу- 
чення Усього 
Послуги корпоратив- 
ним клiєнтам Послуги фiзичним особам Мiжбанкiвсь-кий бiзнес  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв:  
1.1 Процентнi доходи 369 617 2 420 8 049 235 - 380 321 
1.2 Комiсiйнi доходи 29 823 6 729 11 293 - - 47 845 
1.3 Iншi операцiйнi доходи 8 1 598 - 204 - 1 809 
2 Дохiд вiд iнших сегментiв:  
2.1 Iншi операцiйнi доходи - - - 72 - 72 
3 Усього доходiв сегментiв 399 449 10 746 19 342 510 - 430 047 
4 Процентнi витрати (108 208) (114 686) (25 626) (7 683) - (256 203) 
5 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (49 607) (534) 3 947 (180) - (46 374) 
6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi - - (1) - - (1) 
7 Результат вiд торгових операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку - - - 27 - 27 
8 Результат вiд торговельних операцiй з iншими фiнансовими iнструментами - - (93 275) - - (93 275) 
9 Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - 99 736 - - 99 736 
10 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою - - - 8 446 - 8 446 
11 Комiсiйнi витрати (1 392) (1 747) (24 250) (45) - (27 433) 
12 Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями 144 (1 275) - - - (1 131) 
13 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (38 129) (996) - (82 699) - (121 825) 
14 Вигоди з податку на прибуток 662 662 
15 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 
Прибуток/(збиток) 202 256 (108 491) (20 128) (80 926) - (73257) 
Таблиця 29.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за звiтний перiод 
Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього 
Послуги корпора- 
тивним клiєнтам Послуги фiзичним особам Iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть  
АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 
1 Активи сегментiв 5 039 731 17 272 333 299 - 5 390 302 
2 Усього активiв сегментiв 5 039 731 17 272 333 299 - 5 390 302 
3 Нерозподiленi активи - - - 55 429 55 429 
4 Усього активiв 5 039 731 17 272 333 299 55 429 5 445 731 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 
5 Зобов'язання сегментiв 3 327 719 1 558 668 - - 4 886 387 
6 Усього зобов'язань сегментiв 3 327 719 1 558 668 - - 4 886 387 
7 Нерозподiленi зобов'язання - - - 15 276 15 276 
8 Усього зобов'язань 3 327 719 1 558 668 - 15 276 4 901 663 
IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI 
9 Капiтальнi iнвестицiї - - - 3 347 3 347 
10 Амортизацiя - - - (3 121) (3 121) 
Таблиця 29.4. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за попереднiй перiод  
Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього 
Послуги корпора- 
тивним клiєнтам Послуги фiзичним особам Iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть  



АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 
1 Активи сегментiв 3 520 487 26 408 505 067 - 4 051 962 
2 Усього активiв сегментiв 3 520 487 26 408 505 067 - 4 051 962 
3 Нерозподiленi активи - - - 107 580 107 580 
4 Усього активiв 3 520 487 26 408 505 067 107 580 4 159 542 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 
5 Зобов'язання сегментiв 2 120 439 1 265 705 44 288 180 746 3 611 178 
6 Усього зобов'язань сегментiв 2 120 439 1 265 705 44 288 180 746 3 611 178 
7 Нерозподiленi зобов'язання - - - 13 404 13 404 
8 Усього зобов'язань 2 120 439 1 265 705 44 288 194 150 3 624 582 
IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI 
9 Капiтальнi iнвестицiї - - - 48 48 
10 Амортизацiя - - - (3 084) (3 084) 
 
Таблиця 29.5. Iнформацiя про географiчнi регiони 
Рядок Найменування статтi Звiтний рiк Попереднiй рiк 
Україна iншi країни усього Україна iншi країни усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 641 035 - 641 035 430 047 - 430 047 
2 Основнi засоби 21 104 - 21 104 22 511 - 22 511 
Примiтка 30. Управлiння фiнансовими ризиками 
Метою управлiння фiнансовими ризиками в Банку є: 1) забезпечення прибуткової дiяльностi з урахуванням помiрного 
рiвня ризикiв; 2) дотримання усiх вимог Нацiонального банку України щодо управлiння ризиками; 3) наближення 
стандартiв управлiння ризиками до методичних рекомендацiй Базельського комiтету (зокрема, змiни в нормативнiй 
базi Банку з управлiння ризиками передбачають поступовий перехiд вiд Базель I до Базель II-III). 
Система управлiння ризиками в Банку побудована таким чином, що в нiй задiянi всi рiвнi менеджменту: Спостережна 
рада визначає стратегiю розвитку Банку, у тому числi з позицiї ризик-менеджменту; Правлiння Банку здiйснює 
оперативне управлiння дiяльнiстю Банку, у тому числi з урахуванням дотримання помiрного рiвня ризикiв; 
Департамент з питань аналiзу та управлiння ризиками забезпечує безпосереднiй аналiз, монiторинг та контроль 
ризикiв, вплив яких на показники Банку є найбiльш вiдчутним. 
Крiм того, в Банку створено та на постiйнiй основi дiють колегiальнi органи (Кредитний комiтет, Комiтет з управлiння 
активами та пасивами, Тарифний комiтет, Тендерний комiтет), задача яких у тому числi полягає i в оперативному 
вирiшеннi тактичних завдань з управлiння ризиками. 
Рiвень iснуючої в Банку системи ризик-менеджменту повнiстю вiдповiдає обсягам та складностi операцiй, якi вiн 
проводить. Банк використовує сучасний аналiтичний модуль «Аналiзатор активiв та пасивiв», що дозволяє 
автоматизовано отримувати управлiнську звiтнiсть для керiвництва з основних видiв ризикiв, що дозволяє оперативно 
приймати необхiднi рiшення щодо мiнiмiзацiї негативного впливу ризикiв на фiнансовi показники Банку. 
Серед фiнансових ризикiв, якi на систематичнiй основi (щоденно) управляються Банком, слiд видiлити традицiйнi з 
них: кредитний ризик, ринковий ризик (процентний, валютний та цiновий) та ризик лiквiдностi. 
Кредитний ризик 
Кредитний ризик (найбiльш значимий серед усiх ризикiв) – це ризик непогашення позичальником кредиту та 
процентiв за ним. Мiнiмiзацiя цього ризику досягається за рахунок запровадження Банком чiтких кредитних процедур 
проведення кредитних операцiй та зважених методик, що використовуються при аналiзi платоспроможностi 
позичальника, а також за рахунок кредитування переважно пiд лiквiдне забезпечення (нерухомiсть, майновi права на 
грошовi депозити та iншi). 
Серед методiв, що Банк використовує при управлiннi кредитним ризиком, слiд видiлити: встановлення лiмiтiв на 
кредитнi операцiї (на позичальника, на галузi економiки, на пов’язаних осiб тощо); дотримання обов’язкових 
економiчних нормативiв Нацiонального банку України (нормативiв кредитного ризику); використання сучасних 
методик аналiзу дiяльностi позичальника; встановлення кредитних рейтингiв за власною шкалою Банку, виходячи з 
фiнансової стiйкостi позичальникiв; страхування заставного майна та фiнансових ризикiв; застосування рiзних методiв 
оцiнки ринкової вартостi заставленого майна (дохiдного, витратного методiв та методу аналогiв); проведення стрес-
тестування кредитного портфелю з урахуванням змiн бiзнес-середовища. 
Крiм того, Банком встановленi лiмiти повноважень для вiддiлень, в межах яких Кредитнi комiсiї вiддiлень можуть 
кредитувати власних клiєнтiв. Всi позалiмiтнi кредитнi операцiї затверджуються на Кредитному комiтетi Головного 
банку. 
Протягом 2015 року Банк актуалiзував нормативнi документи, що стосуються управлiння кредитним ризиком. 
При проведеннi кредитних операцiй обов’язково дотримується нормативiв кредитних ризикiв, встановлених 
Нацiональним Банком України (Iнструкцiя про порядок регулювання дiяльностi Банкiв в Українi, затверджена 
Постановою Правлiння Нацiонального Банку України вiд 28.08.2001 № 368):  
максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7);  
великих кредитних ризикiв (Н8). Кредитний ризик, що приймається вiдносно одного контрагента або групи 
пов’язаних контрагентiв, вважається великим, якщо сума всiх вимог до цього контрагента або групи пов’язаних 
контрагентiв i всiх позабалансових зобов’язань, наданих Банком контрагенту або групi пов’язаних контрагентiв, 



становить бiльше 10 % регулятивного капiталу Банку;  
Норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з банком особами (Н9). 
Встановлюється для обмеження ризику, який виникає в перiод проведення операцiй з пов’язаними з Банком особами, 
що може привести до прямого i непрямого впливу на дiяльнiсть Банку;  
Значення нормативiв кредитного ризику (Н7, Н8, Н9) розраховуються згiдно вимог Нацiонального банку України та 
щоденно контролюються керiвництвом Банку. Станом на 31.12.2015р. становили Н7 – 23,27% (при норматиному 
значеннi не бiльше 25%), Н8 – 450,22% (при нормативному значеннi не бiльше 800%), Н9 – 0,06% (при нормативному 
значеннi не бiльше 25%) (2014; Н7 – 24,23%, Н8 – 466,41%, Н9 – 0,10%). 
 
Максимальна величина кредитного ризику представлена наступним чином: 
 
31 грудня 2015 31 грудня 2014 
Звiт про фiнансовий стан  
Грошовi кошти та їх еквiваленти (за вирахуванням готiвкових грошових коштiв) 100 382 452 558 
Заборгованiсть iнших банкiв 224 187 - 
Кредити та аванси клiєнтам 5 057 003 3 546 895 
Iншi фiнансовi активи 8 763 108 259 
5 360 335 4 107 712 
Позабалансовi статтi  
Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням 778 702 348 935 
Гарантiї 210 091 23 134 
988 793 372 069 
Ринковий ризик 
Ринковий ризик – це ризик непередбачуваних втрат Банку внаслiдок несприятливих змiн валютних курсiв, 
вiдсоткових ставок, цiн на акцiй тощо. Згiдно класифiкацiї Базельського комiтету ринковi ризики подiляється на 
валютний ризик, процентний ризик та цiновий ризик. Управлiння ринковим ризиком згiдно вищенаведеної 
класифiкацiї централiзовано здiйснює Департамент з питань аналiзу та управлiння ризиками, використовуючи 
передовi методи вимiрювання, оцiнки та контролю за їх рiвнем. Звiти щодо ринкового ризику заслуховує Комiтет з 
управлiння активами та пасивами, яким потiм приймає рiшення щодо коригування ризикових позицiй з урахуванням 
очiкуваних/прогнозних рiвнiв курсiв валют, процентних ставок, цiн на цiннi папери. 
Найбiльший вплив на дiяльнiсть Банку створюють валютний та процентний ризик, тодi як вплив цiнового ризику 
фактично вiдсутнiй у зв’язку з тим, що Банк на кiнець 2014 року має незначнi залишки за цiнними паперами з 
нефiксованим доходом (784 тис.грн.), якi були придбанi протягом попереднього року. 
 
Валютний ризик 
Валютний ризик (складова ринкова ризику) – це ризик, пов’язаний з iснуючим або потенцiйним впливом на 
надходження Банку внаслiдок несприятливих коливань обмiнних курсiв iноземних валют та вартостi банкiвських 
металiв. Мiнiмiзацiя цього ризику досягається за рахунок здiйснення Банком валютно-обмiнних операцiй виключно в 
рамках лiмiтiв валютної позицiї. 
Серед методiв, що Банк використовує при управлiннi валютним ризиком, слiд видiлити: VAR-методологiя; 
встановлення лiмiтiв на максимально можливi розмiри валютної позицiї; дотримання обов’язкових економiчних 
нормативiв Нацiонального банку України (нормативiв валютного ризику); хеджування валютних ризикiв; проведення 
бек-тестування, стрес-тестування при рiзних сценарiях розвитку фiнансових ринкiв. 
Таблиця 30.1. Аналiз валютного ризику 
Ря-док Наймену-вання валюти На звiтну дату звiтного перiоду На звiтну дату попереднього перiоду 
Монетар-нi активи Монетар-нi зобов'я-зання похiднi фiнансовi iнстру-менти чиста позицiя* монетарнi активи 
монетарнi зобов'я-зання похiднi фiнансовi iнстру-менти чиста позицiя 
1 Долари США 1 902 373 1 852 618 - 49 755 1 063 113 1 126 538 14 389 (49 036) 
2 Євро 150 288 151 610 - (1 322) 114 404 96 256 (46 439) (28 291) 
3 Дорогоцiннi метали 183 274 - (91) 206 520 (314) 
4 Iншi валюти (вiльноконвертованi) 1 307 1 069 - 248 687 640 47 
5 Iншi валюти (неконвертованi) 1 656 1 559 - 97 1 205 1 334 (129) 
6 Усього* 2 055 817 2 007 130 - 48 687 1 181 690 1 225 288 (32 050) (77 723) 
* у графi «Чиста позицiя» вказана загальна позицiя за усiма валютами. 
Дорогоцiннi метали: Золото - (95), Срiбло - 4. 
Iншi валюти (вiльноконвертованi):Англiйськi фунти стерлiнгiв - 208, Швейцарськi франки - 40. 
Iншi валюти (неконвертованi): Росiйськi рублi - 52, Польськi злотi - 45. 
Таблиця 30.2. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до 
iноземних валют, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються 
фiксованими 
Рядок Найменування статтi На звiтну дату звiтного перiоду На звiтну дату попереднього перiоду 
вплив на прибуток/ 
(збиток) вплив на власний капiтал вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал 



1 Змiцнення долара США на 5 % 2 488 2 488 (3 070) (3 070) 
2 Послаблення долара США на 5 % (2 488) (2 488) 3 070 3 070 
3 Змiцнення євро на 5 % (66) (66) 910 910 
4 Послаблення євро на 5 % 66 66 (910) (910) 
5 Змiцнення фунта стерлiнгiв на 5 % 13 13 0 0 
6 Послаблення фунта стерлiнгiв на 5 % (13) (13) 0 0 
7 Змiцнення iнших валют та банкiвських металiв 4 4 (5) (5) 
8 Послаблення iнших валют та банкiвських металiв (4) (4) 5 5 
Таблиця 30.3. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до 
iноземних валют, що встановлений як середньозважений курс, за умови, що всi iншi змiннi характеристики 
залишаються фiксованими 
Рядок Найменування статтi Середньозважений валютний курс звiтного перiоду Середньозважений валютний курс 
попереднього перiоду 
вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал 
1 2 3 4 5 6 
1 Змiцнення долара США на 5 % 2 274 2 274 (2 326) (2 326) 
2 Послаблення долара США на _ % (2 274) (2 274) 2 326 2 326 
3 Змiцнення євро на 5 % (61) (61) 577 577 
4 Послаблення євро на 5 % 61 61 (577) (577) 
5 Змiцнення фунта стерлiнгiв на 5 % 12 12 0 0 
6 Послаблення фунта стерлiнгiв на 5 % (12) (12) 0 0 
7 Змiцнення iнших валют та банкiвських металiв 4 4 (5) (5) 
8 Послаблення iнших валют та банкiвських металiв (4) (4) 5 5 
Процентний ризик 
Процентний ризик – це ризик, пов’язаний з iснуючим або потенцiйним впливом на надходження Банку внаслiдок 
несприятливих коливань вiдсоткових ставок. Мiнiмiзацiя цього ризику досягається за рахунок збалансування активiв 
та пасивiв, чутливих до змiн вiдсоткової ставки. 
Серед методiв, що Банк використовує при управлiннi процентним ризиком, слiд видiлити: ГЕП-аналiз та встановлення 
лiмiтiв на максимально можливi розриви невiдповiдностей мiж активами та пасивами, чутливими до змiн вiдсоткової 
ставки; управлiння структурою активiв та пасивiв за допомогою показникiв спреду, чистої процентної маржi, 
дохiдностi/вартостi окремих статей процентних активiв/пасивiв (в розрiзi рiзних валют); проведення виваженої цiнової 
полiтики з метою максимiзацiї чистого процентного доходу; проведення стрес-тестування при рiзних сценарiях 
розвитку фiнансових ринкiв. 
Таблиця 30.4. Загальний аналiз процентного ризику 
Рядок Найменування статтi На вимогу i менше 1 мiс. Вiд 1 до 6 мiс. Вiд 6 до 12 мiс. Бiльше року Немоне- 
тарнi Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Звiтний перiод 
1 Усього фiнансових активiв 2 669 882 1184 077 1 092 029 155 901 289 732 5 391 621 
2 Усього фiнансових зобов'язань 2 234 262 1749 389 54 089 52 051 - 4 089 791 
3 Чистий розрив за процентними ставками на кiнець звiтного перiоду 435 620 (565 312) 1 037 940 103 850 289 732 1 
301 830 
Попереднiй перiод 
4 Усього фiнансових активiв 1 265 065 652 054 1 320 687 544 640 143 100 3 925 546 
5 Усього фiнансових зобов'язань 806 358 465 946 1 427 581 540 346 - 3 040 231 
6 Чистий розрив за процентними ставками на кiнець попереднього перiоду 458 707 186 108 (106 894) 204 294 143 100 
885 315 
У таблицi вiдображенi чутливi до змiни процентної ставки активи та зобов'язання за балансовою вартiстю та за 
термiнами погашення . 
Проценти за всiма статтями активiв та зобов’язань, що наданi у таблицi, нараховуються за фiксованими ставками.  
Таблиця 30.5. Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами  
(%) 
Ря-док Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
гривня долари США євро iншi гривня долари США євро iншi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Активи  
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 22,03 6,75 - - 31,03 0,79 0,73 3,87 
4 Кошти в iнших банках - 1,81 1,45 5,32 - - - - 
5 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 18,27 10,95 11,06 - 18,09 11,67 11,06 - 
6 Борговi цiннi папери в портфелi банку до погашення 24,28 - - - - - - - 
7 Iншi активи - - - - 5,00 - - - 
Зобов'язання 
8 Кошти банкiв 20,73 - - - 19,50 - - - 



9 Кошти клiєнтiв:  
9.1 поточнi рахунки 3,99 0,30 0,19 - 7,86 0,23 0,18 - 
9.2 строковi кошти 22,06 8,98 7,43 - 19,30 9,79 7,97 - 
10 Борговi цiннi папери, емiтованi банком 22,07 9,93 - - - - - - 
11 Iншi залученi кошти 13,50 9,80 - - 13,50 9,80 - - 
У таблицi наведено данi за середньозваженою процентною ставкою. Процентна ставка розрахована у вiдсотках у 
рiчному обчисленнi. 
 
Географiчний ризик 
Таблиця 30.6. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за звiтний перiод 
Рядок Найменування статтi Україна ОЕСР Iншi країни Усього 
1 2 3 4 5 6 
Активи  
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 130 898 - - 130 898 
2 Кошти в iнших банках 43 133 180 969 85 224 187 
3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 5 057 003 - - 5 057 003 
7 Iншi фiнансовi активи 8 763 - - 8 763 
8 Усього фiнансових активiв 5 239 797 180 969 85 5 420 851 
Зобов'язання 
9 Кошти банкiв - - - - 
10 Кошти клiєнтiв 3 476 392 27 990 399 4 466 818 
Борговi цiннi папери, емiтованi банком 32 978 - - 32 978 
11 Iншi залученi кошти 159 - 386 431 386 590 
12 Iншi фiнансовi зобов'язання 4 359 - - 4 359 
13 Усього фiнансових зобов'язань 3 513 888 27 1 376 830 4 890 745 
14 Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 1 725 909 180 942 (1376745) 530 106 
15 Зобов'язання кредитного характеру 1 061 168 - - 1 061 168 
Концентрацiя географiчного ризику визначається на основi аналiзу активiв та зобов’язань з точки зору їх походження 
(мiсця реєстрацiї). При цьому, до географiчного ризику чутливi тi установи, якi проводять свою дiяльнiсть у рiзних 
економiчних середовищах, спричинених рiзними полiтичними, нормативними та юридичними умовами 
господарювання. При цьому невiрний вибiр для спрямування коштiв може призвести до фiнансових втрат. 
Зважаючи на те, що Банк здiйснює свою дiяльнiсть лише на територiї України, географiчний ризик розглядається 
Банком як несуттєвий, тобто такий, що не має впливу на прибуток та капiтал Банку. 
Таблиця 30.7. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за попереднiй перiод 
Рядок Найменування статтi Україна ОЕСР Iншi країни Усього 
1 2 3 4 5 6 
Активи  
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 390 576 86 066 510 477 152 
2 Кошти обов’язкових резервiв у Нацiональному банку - - - - 
3 Торговi цiннi папери - - - - 
4 Кошти в iнших банках - - - - 
5 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 3 546 865 - - 3 546 865 
6 Цiннi папери в портфелi банку до погашення - - - - 
7 Iншi фiнансовi активи 108 258 - 1 108 259 
8 Усього фiнансових активiв 4 045 729 86 066 511 4 132 306 
Зобов'язання 
9 Кошти банкiв 44 288 - - - 
10 Кошти клiєнтiв 2 607 317 7 778 820 3 386 144 
11 Iншi залученi кошти 345 - 180 401 - 
12 Iншi фiнансовi зобов'язання 5 977 - - 5 977 
13 Усього фiнансових зобов'язань 2 657 927 7 959 221 3 617 155 
14 Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 1 393 594 86 059 (958 710) 520 943 
15 Зобов'язання кредитного характеру 475 932 - - 475 932 
 
Ризик лiквiдностi 
Ризик лiквiдностi – це ризик неможливостi Банку своєчасно та у повному обсязi виконати свої зобов’язання перед 
своїми клiєнтами та контрагентами. Мiнiмiзацiя цього ризику досягається за рахунок збалансування Банком власної 
структури активiв та зобов’язань по строкам повернення/погашення (у тому числi, в розрiзi основних валют, в яких 
Банк проводить операцiї). 
Серед методiв, що Банк використовує при управлiннi ризиком лiквiдностi, слiд видiлити: ГЕП-аналiз та встановлення 
лiмiтiв на максимально можливi розриви лiквiдностi; використання платiжного календаря; дотримання показникiв 
лiквiдностi (у тому числi, обов’язкових економiчних нормативiв Нацiонального банку України та норми обов’язкового 
резервування); диверсифiкацiя активiв та пасивiв; пiдтримка в актуальному станi плану на випадок непередбачуваних 



ситуацiй; проведення стрес-тестування позицiї лiквiдностi Банку при рiзних сценарiях розвитку фiнансових ринкiв. 
 
Таблиця 30.8. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв 
погашення за звiтний перiод 
 
Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 
рокiв Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Активи  
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 130 898 - - - - 130 898 
2 Кошти в iнших банках 224 187 - - - - 224 187 
3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 2 685 837 114 672 2 100 977 155 321 196 5 057 003 
4 Iншi фiнансовi активи 79 6 8 678 - - 8 763 
5 Усього фiнансових активiв 3 041 001 114 678 2 109 655 155 321 196 5 420 851 
Зобов'язання 
6 Кошти в iнших банках - - - - - - 
7 Кошти клiєнтiв 2 627 499 231 246 1 556 022 52 051 - 4 466 818 
8 Борговi цiннi папери, емiтованi банком 14 801 5 921 12 256 - - 32 978 
9 Iншi залученi кошти 386 431 - 159 - - 386 590 
10 Iншi фiнансовi зобов'язання 207 480 3 235 437 - 4 359 
11 Усього фiнансових зобов'язань 3 028 938 237 647 1 571 672 52 488 - 4 890 745 
12 Чистий розрив лiквiдностi на 31 грудня 12 063 (122 969) 537 983 102 833 196 530 106 
13 Сукупний розрив лiквiдностi на 31 грудня 12 063 (110 906) 427 077 529 910 530 106 530 106 
Данi фiнансових активiв i зобов'язань у таблицi наведенi за балансовою вартiстю, тобто з урахуванням дисконтованих 
грошових потокiв. 
 
Таблиця 30.9. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв 
погашення за попереднiй перiод  
 
Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 
рокiв Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Активи  
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 477 152 - - - - 477 152 
5 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 1 110 935 203 267 1 718 307 514 119 267 3 546 892 
7 Iншi фiнансовi активи 94 955 - - 13 304 - 108 259 
8 Усього фiнансових активiв 1 683 042 203 267 1 718 307 527 423 267 4 132 306 
Зобов'язання 
9 Кошти в iнших банках 44 288 - - - - 44 288 
10 Кошти клiєнтiв 1 271 254 206 695 1 568 192 340 003 - 3 386 143 
11 Iншi залученi кошти 31 799 148 602 - 345 - 180 746 
12 Iншi фiнансовi зобов'язання 5 485 7 145 340 - 5 977 
13 Усього фiнансових зобов'язань 1 352 826 355 304 1 568 337 340 688 - 3 617 155 
14 Чистий розрив лiквiдностi на 31 грудня 330 216 (152 037) 149 970 186 735 267 515 151 
15 Сукупний розрив лiквiдностi на 31 грудня 330 216 178 179 328 149 514 884 515 151 515 151 
 
 
Примiтка 31. Управлiння капiталом 
Управлiння капiталом у Банку направлено, передусiм, на захист вiд можливих ризикiв, притаманних в його дiяльностi. 
Достатнiсть капiталу Банку контролюється як через виконання обов’язкових економiчних нормативiв Нацiонального 
банку України (нормативiв капiталу), так i рекомендованих показникiв, встановлених Базельською угодою щодо 
капiталу. Зокрема, Банк щоквартально робить розрахунок достатностi капiталу вiдповiдно до рекомендацiй «Базель II» 
(кiлькiсний вимiр кредитного, ринкового та операцiйного ризику проведено шляхом застосування Стандартизованого 
пiдходу). 
Основною метою управлiння капiталом Банку є забезпечення збалансованого зростання активiв та регулятивного 
капiталу. Зокрема, в полiтицi Банку з проведення активно-пасивних операцiй велике значення вiдводиться 
покращенню структури активiв, зважених з урахуванням коефiцiєнтiв ризикiв (недопущення занадто високої питомої 
ваги активiв, що мають зважуватися на коефiцiєнт ризику 100%). Також, з метою покращення рiвня капiталiзацiї (у 
разi необхiдностi) Банк може вiдмовитися вiд виплати дивiдендiв учасникам та/або забезпечити збiльшення обсягу 
регулятивного капiталу як за рахунок внескiв до статутного капiталу, так i за рахунок залучення субординованого 
боргу. Крiм того, Банком постiйно проводиться робота з мiнiмiзацiї вiдвернень з регулятивного капiталу: активно 
ведеться робота з погашення прострочених нарахованих доходiв, не допускається позитивних розривiв лiквiдностi 
строком понад 1 рiк тощо. 



Норматив достатностi капiталу згiдно з вимогами Нацiонального банку України 
Згiдно з вимогами Нацiонального банку України банки мають пiдтримувати показник достатностi капiталу на рiвнi 
10% вiд суми активiв, зважених з урахуванням коефiцiєнтiв ризику. У таблицi нижче наведений норматив достатностi 
капiталу Банку, розрахований станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв. Протягом звiтного та попереднього перiодiв 
Банк дотримувався всiх нормативiв капiталу, встановлених Нацiональним банком України.  
Таблиця 31.1. Структура регулятивного капiталу 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Регулятивний капiтал банку (РК) 574 525 519 991 
2 Фактично сплачений зареєстрований 
статутний капiтал 500 000 250 000 
3 Внески за незареєстрованим статутним капiталом - 250 000 
4 Розкритi резерви, що створенi або збiльшенi за рахунок нерозподiленого прибутку:  
4.1 Загальнi резерви та резервнi фонди, що створюються згiдно з законами України 34 633 34 511 
4.1.1 з них резервнi фонди 34 633 34 511 
5 Зменшення ОК (сума недосформованих резервiв; нематерiальних активiв за мiнусом суми зносу; капiтальних 
вкладень у нематерiальнi активи; збиткiв минулих та поточного рокiв) (4 802) (2 362) 
у тому числi:  
5.1 Нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу (2 692) (2 143) 
5.2 Капiтальнi вкладення у нематерiальнi активи (104) (220) 
5.3 Збитки минулих рокiв (2 006) (220) 
6 Основний капiтал (ОК) (капiтал 1-го рiвня) 529 831 532 149 
7 Резерви пiд стандартну заборгованiсть за кредитами, якi наданi клiєнтам та пiд стандартну заборгованiсть за 
операцiями за позабалансовими рахунками 38 761 476 
8 Розрахунковий прибуток поточного року 5 933 (12 634) 
9 Додатковий капiтал (капiтал 2-го рiвня) 44 694 (12 158) 
10 Усього регулятивного капiталу 574 525 519 991 
11 Активи, зваженi за ризиком 3 725 504 3 909 559 
11 Сукупна сума вiдкритої валютної позицiї за всiма iноземними валютами 15 524 11 691 
12 Норматив адекватностi регулятивного капiталу (нормативне значення – не менше 10%) 15,36% 13,26% 
Таблиця 31.2. Структура капiталу банку, що розраховується на основi Базельської угоди про капiтал 
Рядок Найменування статтi Звiтний рiк Попереднiй рiк 
1 2 3 4 
1 Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал 500 000 250 000 
2 Внески за незареєстрованим статутним капiталом - 250 000 
3 Загальнi резерви та резервнi фонди 34 633 34 511 
4 Нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу (2 692) (2 143) 
4 Капiтальнi вкладення у нематерiальнi активи (104) (220) 
5 Прибуток поточного року 3 927 450 
6 Капiтал 535 764 532 598 
Примiтка 32. Рахунки довiрчого управлiння 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод Змiни (+; -) 
1 2 3 4 5 
1 Поточнi рахунки банку - управителя з довiрчого управлiння 12 101 11 327 774 
2 Дебiторська заборгованiсть за операцiями довiрчого управлiння 96 668 83 982 12 686 
3 Усього за активними рахунками довiрчого управлiння 108 769 95 309 13 460 
4 Фонди банкiвського управлiння 144 359 93 426 50 933 
5 Доходи вiд операцiй довiрчого управлiння 4 197 1 883 2 314 
6 Усього за пасивними рахунками довiрчого управлiння 148 556 95 309 53 247 
Станом на 31 грудня 2015 року Банком створенi дев’ять фондiв фiнансування будiвництва, управителем яких є Банк. 
Облiк операцiй довiрчого управлiння здiйснюється управителем за кожним фондом банкiвського управлiння. 
 
Примiтка 33. Потенцiйнi зобов'язання Банку 
Банк розкриває iнформацiю про подiї, що вiдбулися станом на кiнець звiтного перiоду, але не вiдображенi в iнших 
примiтках, за якими ймовiрнiсть вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, не вiдповiдає визначенню 
зобов'язання, зокрема: 
а) розгляд справ у судi. 
На звiтну датуза участю Публiчного акцiонерного товариства «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (надалi – 
Банк) в судi наявнi два спори за участю Банку, по яких Банк є вiдповiдачем, на загальну суму 29 тис. грн. При цьому 
один iз спорiв з клiєнтом Банку на суму 20тис. грн. може бути вирiшений на користь Банку. 
В цiлому, як показує попереднiй аналiз судових процесiв, сума вiдшкодування по зобов’язаннях клiєнтiв перед Банком 
перевищує суму можливих збиткiв Банку в майбутньому. 
В цiлому розгляд судових справ не несе за собою негативного ризику для фiнансового стану та стабiльностi Банку. 



б) потенцiйнi податковi зобов'язання. 
Полiтика Банку з ведення податкового облiку спрямована на дотримання принципiв обережностi та обачливостi. В 
зв’язку з чим Банк не передбачає ризикiв, пов’язаних з виникненням потенцiйних податкових зобов’язань, та станом 
на кiнець звiтного перiоду не здiйснює оцiнку їх фiнансового впливу, оцiнку невизначеностi з можливими 
подальшими змiнами зазначених зобов’язань. 
Контролюючий орган має право самостiйно визначити суму грошових зобов'язань платника податкiв у випадках, 
визначених Податковим Кодексом України, не пiзнiше закiнчення 1095 днiв, що настає за останнiм днем граничного 
строку подання податкової декларацiї. 
в) зобов'язання за капiтальними iнвестицiями. 
Загальна сума зобов’язань щодо придбання основних засобiв 131 тис. грн.. 
Додаткова угода №6 вiд 30.09.2014 р. до договору№ IS/BIS вiд 02.09.2011р. з ПАТ «Український процесiнговий 
центр» про передачу права на невиключну лiцензiю на використання компоненту IS-1-148 «Пiдтримка схем 
емiтентської лояльностi» Програмного комплексу IS-Card на суму 30 тис.грн. 
Додаток№1 до договору №20140303-4 вiд 03.03.2014р. з ТОВ «Фольга ЕД» на роботи з оновленя дизайну та 
доопрацювання функцiональностi веб-сайту bisbank.com.ua на суму 86 тис.грн. 
Рахунок №6\15 вiд 22.06.2015 вiд ФОП Середа В.М. на купiвлю фремлайтiв на суму 15 тис.грн. 
г) зобов'язання оперативного лiзингу (оренди). 
Таблиця 33.1. Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдмовним договором про оперативний лiзинг (оренду) 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 До 1 року 1 323 2 403 
2 Вiд 1 до 5 рокiв 7 282 5 081 
3 Усього 8 605 7 484 
Станом на 31.12.2015 р. Банком було укладено 37 договорiв оперативного лiзингу (оренди) в тому числi 28 договорiв, 
строк дiї яких до 1 року i 9 договорiв, строк дiї яких вiд 1 до 5 рокiв.  
д) зобов'язання з кредитування. 
Станом на 31.12.2015 року сума зобов’язань, пов’язаних з кредитуванням (як правило, це вiдкличнi кредитнi лiнiї, 
наданi клiєнтам), становила 778 702 тис. грн. Їх можливий фiнансовий вплив на фiнансовi показники Банку є 
несуттєвим та не несе серйозних ризикiв (зокрема, ризику лiквiдностi), враховуючи, що практично всi вони вiдкритi 
строком до 1 року та 99% з них - вiдкличнi, тобто не є ризиковими. 
Таблиця 33.2. Структура зобов'язань з кредитування 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Невикористанi кредитнi лiнiї 778 702 348 935 
2 Iмпортнi акредитиви 73 282 52 320 
3 Гарантiї виданi 210 091 23 134 
4 Резерв за зобов'язаннями, що пов'язанi з кредитуванням (907) (1 384) 
5 Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням, за мiнусом резерву 1 061 168 423 005 
 
Табл. 33.3. Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Гривня 611 406 215 047 
2 Долар США 442 918 205 533 
3 Євро 6 844 2 425 
4 Усього 1 061 168 423 005 
е) активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володiнням, користуванням та 
розпорядженням ними. 
Таблиця 33.4. Активи, що наданi в заставу без припинення визнання 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
активи, наданi в заставу забезпечене зобов'язання активи, наданi в заставу забезпечене зобов'язання 
1 2 4 5 6 7 
1 Майновi права - - 39 144 34 272 
2 Усього - - 39 144 34 272 
У попередньому перiодi зазначенi активи є грошовими коштами у доларах США, розмiщеними в Нацiональному 
Банку України, якi оформленi у якостi застави за гривневими залученими коштами вiд Нацiонального Банку України 
згiдно договору застави на час виконання короткострокового зобов’язання. 
 
 
Примiтка 34. Похiднi фiнансовi iнструменти 
Таблиця 34.1. Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв, що облiковуються в торговому портфелi банку 
Ря-док Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
додатне значення справедливої вартостi вiд'ємне значення справедливої вартостi додатне значення справедливої 



вартостi вiд'ємне значення справедливої вартостi 
1 2 4 5 6 7 
1 Контракти своп - - 2 713 294 
2 Контракти спот - - - 5 145 
3 Чиста справедлива вартiсть - - 2 713 5 439 
 
Примiтка 35. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 
Справедлива вартiсть визначається Банком як сума, за яку фiнансовий iнструмент може бути обмiнений мiж 
обiзнаними та зацiкавленими учасниками за звичайних умов, iнших нiж примусовi чи лiквiдацiйнi. Найкращим 
пiдтвердженням справедливої вартостi є ринкова цiна фiнансового iнструмента.  
Банк розрахував справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв виходячи з наявної ринкової iнформацiї (якщо така 
iснує) та з використанням вiдповiдної методики оцiнки. 
Для активiв з термiном до одного мiсяця справедлива вартiсть приблизно дорiвнює балансовiй вартостi у зв'язку з 
порiвняно високою термiновiстю цих фiнансових iнструментiв. Для бiльш довготермiнової заборгованостi iнших 
банкiв та перед iншими банками, вiдсотковi ставки, що застосовуються, вiдображають ринковi ставки, i, вiдповiдно, 
справедлива вартiсть наближається до балансової. 
Балансова вартiсть цiнних паперiв, наявних для продажу, є адекватною оцiнкою їх справедливої вартостi. Процентнi 
цiннi папери, передбачають процентнi ставки, що вiдображають справедливi ринковi ставки, i, вiдповiдно, 
справедлива вартiсть наближається до балансової вартостi цих iнструментiв. 
Справедлива вартiсть кредитного портфелю базується на характеристиках обслуговування кредиту та вiдсоткової 
ставки окремих кредитiв у кожному секторi портфелю. Оцiнка резервування на покриття збиткiв за кредитами 
проводиться з урахуванням премiї за ризик, що застосовується до рiзних видiв кредитiв, виходячи з таких факторiв як: 
поточна ситуацiя у секторi економiки, в якому функцiонує позичальник, фiнансовий стан кожного позичальника та 
отриманi гарантiї. Вiдповiдно, резерв на покриття збиткiв за кредитами розглядається як зважена оцiнка можливих 
втрат, яка потрiбна для вiдображення впливу кредитного ризику. 
В основному, кредити надаються за ринковими ставками, i тому поточнi балансовi залишки представляють собою 
зважену оцiнку справедливої вартостi. Вiдповiдно, балансова вартiсть, обчислена як амортизована вартiсть таких 
iнструментiв, є помiркованим наближенням до їх справедливої вартостi. 
Для депозитiв з термiном до одного мiсяця справедлива вартiсть приблизно дорiвнює балансовiй вартостi у зв'язку з 
порiвняною короткостроковiстю цих фiнансових iнструментiв. Для бiльш довготермiнових депозитiв, вiдсотковi 
ставки, що застосовуються, вiдображають ринковi ставки i, вiдповiдно, справедлива вартiсть наближається до 
балансової. 
 
Таблиця 35.1 Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки активiв 
та зобов’язань за звiтний перiод 
Ря-док Назва статтi Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього спра-ведлива вар-тiсть Усього балан-
сова вартiсть 
ринковi коти-ру-вання 
(1-й рiвень) модель оцiнки, що ви-корис-товує спосте-режнi данi 
(2-й рiвень) модель оцiнки, що викорис-товує по-казники, не пiдтвер-дженi рин-ковими даними 
(3-й рiвень)  
1 2 3 4 5 6 7 
I АКТИВИ  
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 128 923 1 975 130 898 130 898 
1.1 готiвковi кошти 30 516 30 516 30 516 
1.2 кошти в Нацiональному банку України 98 407 98 407 98 407 
1.3 кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках 1 975 1 975 1 975 
2 Кошти в iнших банках 224 187 224 187 224 187 
2.1 кредити, наданi iншим банкам 224 187 224 187 224 187 
3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 5 057 003 5 057 003 5 057 003 
3.1 кредити юридичним особам 5 019 113 5 019 113 5 019 113 
3.2 кредити фiзичним особам-пiдприємцям 20 618 20 618 20 618 
3.3 iпотечнi кредити фiзичних осiб 1 577 1 577 1 577 
3.4 кредити на поточнi потреби фiзичним особам 11 797 11 797 11 797 
3.5 iншi кредити фiзичним особам 3 898 3 898 3 898 
4 Iншi фiнансовi активи 8 763 8 763 8 763 
4.1 грошовi кошти з обмеженим правом користування 8 730 8 730 8 730 
4.2 iншi фiнансовi активи 33 33 33 
5 Основнi засоби та нематерiальнi активи 23 901 23 901 23 901 
5.1 земельнi дiлянки 232 232 232 
5.2 будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 20 872 20 872 20 872 
5.3 нематерiальнi активи 2 797 2 797 2 797 
6 Усього активiв 128 923 5 315 829 5 444 752 5 444 752 



II ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  
7 Кошти клiєнтiв 4 466 818 4 466 818 4 466 818 
7.1 державнi та громадськi органiзацiї 424 424 424 
7.2 iншi юридичнi особи 2 940 704 2 940 704 2 940 704 
7.3 фiзичнi особи 1 525 690 1 525 690 1 525 690 
8 Борговi цiннi папери, емiтованi банком 32 978 32 978 32 978 
9 Iншi залученi кошти 386 590 386 590 386 590 
10 Iншi фiнансовi зобов’язання 4 359 4 359 4 359 
11 Усього зобов’язань 4 890 745 4 890 745 4 890 745 
Таблиця 35.2 Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки активiв 
та зобов’язань за попереднiй перiод 
Ря-док Назва статтi Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усьо-го справед-лива вар-тiсть Усьо-го балан-
сова вар-тiсть 
рин-ковi коти-ру-вання 
(1-й рiвень) модель оцiнки, за спосте-режними даними 
(2-й рiвень) модель оцiнки, за не пiдтвер-дженими рин-ковими даними 
(3-й рiвень)  
1 2 3 4 5 6 7 
I АКТИВИ  
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 184 327 292 825 477 152 477 152 
1.1 готiвковi кошти 24 594 24 594 24 594 
1.2 кошти в Нацiональному банку України 159 733 159 733 159 733 
1.3 кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках 292 825 292 825 292 825 
2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 3 546 895 3 546 895 3 546 895 
2.1 кредити юридичним особам 3 500 373 3 500 373 3 500 373 
2.2 кредити фiзичним особам-пiдприємцям 20 114 20 114 20 114 
2.3 iпотечнi кредити фiзичних осiб 2 226 2 226 2 226 
2.4 кредити на поточнi потреби фiзичним особам 24 103 24 103 24 103 
2.5 iншi кредити фiзичним особам 79 79 79 
3 Iншi фiнансовi активи 55 749 108 259 108 259 
3.1 дебiторська заборгованiсть за торговими опреацiями 52 927  
3.2 дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 2 618  
3.3 похiднi фiнансовi активи 95  
3.4 грошовi кошти з обмеженим правом користування 52 510 52 510 
3.5 iншi фiнансовi активи 109 109 109 
5 Усього активiв 184 327 3 972 852 4 157 179 4 157 179 
II ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  
6 Кошти банкiв 44 288 44 228 44 228 
6.1 кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв 10 017 10 017 10 017 
6.2 кредити отриманi 34 271 34 271 34 271 
7 Кошти клiєнтiв 3 386 144 3 386 144 3 386 144 
7.1 юридичнi особи 2 120 439 2 120 439 2 120 439 
7.2 фiзичнi особи 1 265 705 1 265 705 1 265 705 
8 Iншi залученi кошти 180 746 180 746 180 746 
9 Iншi фiнансовi зобов’язання 5 977 5 977 5 977 
9.1 кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 5 440 5 440 5 440 
9.2 iншi фiнансовi зобов’язання 537 537 537 
10 Усього зобов’язань 3 617 155 3 617 155 3 617 155 
У Банку вiдсутнi фiнансовi iнструменти, справедлива вартiсть яких визначена за III рiвнем її оцiнки. Змiни, що 
вiдбулися протягом звiтного та попереднього перiодiв (щодо доходiв/витрат, визнаних у прибутках/збитках, iншому 
сукупному доходi; купiвлi, продажу, випуску, розрахунку; а також переведення «З» або «У» III рiвень оцiнки не 
вiдбувалися. 
Протягом звiтного та попереднього перiодiв Банк не мав фiнансових активiв, справедливу вартiсть яких не можна 
достовiрно оцiнити.  
Банк не утримував заставу, яку дозволено продавати чи перезаставляти. 
Примiтка 36. Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки 
Таблиця 36.1. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за звiтний перiод 
Рядок Найменування статтi Кредити та дебiторська заборго-ванiсть Активи, доступнi для продажу Фiнансовi активи за 
спра-ведливою вартiстю з вiдо-браженням переоцiнки як прибутку/збитку Iнвести-цiї, утриму-ванi до пога-шення 
Усього 
торговi активи активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток  
1 2 3 4 5 6 7 8 
АКТИВИ  



1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 130 898 - - - - 130 898 
2 Торговi цiннi папери - - - - - - 
3 Кошти в iнших банках: 224 187 - - - - 224 187 
3.1 кореспондентськi рахунки в iнших банках 224 187 - - - - 224 187 
4 Кредити та заборгова-нiсть клiєнтiв: 5 057 003 - - - - 5 057 003 
4.1 кредити юридичним особам 5 019 113 - - - - 5 019 113 
4.2 кредити фiзичним особам - пiдприємцям 20 618 - - - - 20 618 
4.3 iпотечнi кредити фiзичних осiб 1 577 - - - - 1 577 
4.4 кредити на поточнi потреби фiзичним особам 11 797 - - - - 11 797 
4.5 iншi кредити фiзичним особам 3 898 - - - - 3 898 
5 Iншi фiнансовi активи: 8 763 - - - - 8 763 
5.1 грошовi кошти з обмеженим правом користування 8 730 - - - - 8 730 
5.2 iншi фiнансовi активи 33 - - - - 33 
6 Усього фiнансових активiв 5 420 851 - - - - 5 420 851 
 
Таблиця 36.2. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за попереднiй перiод 
Рядок Найменування статтi Кредити та дебiторська заборго-ванiсть Активи, доступнi для продажу Фiнансовi активи за 
спра-ведливою вартiстю з вiдо-браженням переоцiнки як прибутку/збитку Iнвести-цiї, утриму-ванi до пога-шення 
Усього 
торговi активи активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток  
1 2 3 4 5 6 7 8 
АКТИВИ  
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 477 152 - - - - 477 152 
2 Торговi цiннi папери - - - - - - 
3 Кошти в iнших банках: - - - - - - 
3.1 депозити в iнших банках - - - - - - 
3.2 кредити, наданi iншим банкам - - - - - - 
4 Кредити та заборгова-нiсть клiєнтiв: 3 546 895 - - - - 3 546 895 
4.1 кредити юридичним особам 3 500 373 - - - - 3 500 373 
4.2 кредити фiзичним особам - пiдприємцям 20 114 - - - - 20 114 
4.3 iпотечнi кредити фiзичних осiб 2 226 - - - - 2 226 
4.4 кредити на поточнi потреби фiзичним особам 24 103 - - - - 24 103 
4.5 iншi кредити фiзичним особам 79 - - - - 79 
5 Цiннi папери в портфелi банку до погашення - - - - - - 
6 Цiннi папери в портфелi банку на продаж - - - - - - 
7 Iншi фiнансовi активи: 108 164 - 95 - - 108 259 
7.1 похiднi фiнансовi активи - - 95 - -  
7.2 грошовi кошти з обмеженим правом користування 52 510 - - - - 52 510 
7.3 дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 2 618 - - - - 2 618 
7.4 дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами 52 927 - - - - 52 927 
7.3 iншi фiнансовi активи 109 - - - - 109 
8 Усього фiнансових активiв 4 132 211 - 95 - - 4 132 306 
Таблиця 36.3. Фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю  
 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Кошти банкiв: - 44 288 
1.1 кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв - 10 017 
1.2 депозити iнших банкiв - - 
1.3 кредити отриманi - 34 271 
2 Кошти клiєнтiв: 4 466 818 3 386 144 
2.1 iншi юридичнi особи 2 941 128 2 120 439 
2.2 фiзичнi особи 1 525 690 1 265 705 
3 Iншi залученi кошти: 386 590 180 746 
3.1 кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 386 590 180 746 
4 Iншi фiнансовi зобов'язання: 4 359 5 977 
4.1 кредиторська заборгованiсть за цiнними паперами - 5 440 
4.2 iншi фiнансовi зобов'язання 4 359 537 
5 Усього фiнансових зобов'язань, що облiковуються за амортизованою вартiстю 4 890 745 3 617 155 
 
Примiтка 37. Операцiї з пов'язаними сторонами 
Таблиця 37.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець звiтного перiоду  
 



Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi 
компанiї Iншi пов'язанi сторони  
1 2 3 4 5 6 
1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,1 –33 %) 161 89 - - 
2 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами станом на 31 грудня - 1 - - 
3 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 1 -23 %) 8 604 3 541 26 2 511 
4 Резерви за зобов'язаннями - 1 - - 
 
 
 
Таблиця 37.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за звiтний перiод 
Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi 
компанiї Iншi пов'язанi сторони 
1 2 3 4 5 6 
1 Процентнi доходи - 14 - - 
2 Процентнi витрати 1 437 480 - 319 
3 Дивiденди 2 333 - - - 
4 Комiсiйнi доходи 3 17 6 - 
5 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках 456 12 219 - - 
Таблиця 37.3. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець звiтного перiоду 
Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi 
сторони 
1 2 3 4 5 
1 Iншi зобов'язання з кредитування 339 731 - 
Таблиця 37.4. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом 
звiтного перiоду 
Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi 
сторони 
1 2 3 4 5 
1 Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду 959 1 184 - 
2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду 877 1 293 - 
Таблиця 37.5. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець попереднього перiоду  
 
Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi 
сторони  
1 2 3 4 5 
1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 7 –18 %) 79 198 - 
2 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня - 2 - 
3 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 1 -20 %) 38 782 1 987 2 905 
4 Резерви за зобов'язаннями 35 10 - 
Таблиця 37.6. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за попереднiй перiод 
Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi 
сторони 
1 2 3 4 5 
1 Процентнi доходи - 13 - 
2 Процентнi витрати 7 192 271 228 
3 Дивiденди 2 326 - - 
4 Комiсiйнi доходи 7 27 9 
5 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках - 44 - 
Таблиця 37.7. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець попереднього 
перiоду 
Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi 
сторони 
1 2 3 4 5 
1 Iншi зобов'язання з кредитування 421 391 - 
Таблиця 37.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом 
попереднього перiоду 
Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi 
сторони 
1 2 3 4 5 
1 Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду - 121 - 
2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду 799 64 11 678 
Таблиця 37.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу 



Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання 
1 2 3 4 5 6 
1 Поточнi виплати працiвникам 5 563 5 563 4 293 4 293 
2 Виплати пiд час звiльнення 26 26 10 10 
 
Примiтка 38. Подiї пiсля дати блансу 
У квiтнi 2016 року акцiонерами Банку Лагуром С.М. та Iвахiвим С.П. були отриманi дозволи вiд Нацiонального банку 
України на набуття iстотної участi у Банку у розмiрi 17,5% (кожним), а також на спiльне набуття Димiнським П.П. та 
Димiнською Ж.П. iстотної участi у Банку у розмiрi 10%. Пiсля збiльшення зазначеними акцiонерами своїх часток у 
статутному капiталi Банку згiдно отриманих дозволiв, струтктура статуного капiталу на 60% буде складатися з 
акцiонерiв, що мають iстотну участь, що буде вiдповiдати вимогам Нацiонального банку України щодо прозоростi 
структури власностi Банку.  

- 

- 



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 2015 1 0 

2 2013 1 0 

3 2012 1 0 

 
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): - Ні 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X  

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук  X  

Інше (запишіть): - Ні 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 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): - Ні 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні)  Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  1 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  1 

 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) Нi 

 
- 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  90 

 
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)  Спостережна рада вирiшує усi 
питання дiяльностi емiтента у 
повному складi без створення 

комiтетiв 



Інші (запишіть)  Спостережна рада вирiшує усi 
питання дiяльностi емiтента у 
повному складi без створення 

комiтетiв 

 
- 
 
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)  - 

 
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): Бездоганна дiлова репутацiя. X  

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства   X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками  X  

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 
обрано нового члена   X 

Інше (запишіть)  - 

 



Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 
посаду ревізора / ні) 

так, створено 
ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 
кількість членів ревізійної комісії 2 осіб; 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 1.00 
 
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 Так Так Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету Так Так Так Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

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 Так Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Так Так Ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 



 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X  

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X  

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  У емiтента iснують положення 
про усi структурнi пiдроздiли та 

комiтети. 

 
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 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

Ні 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  Так Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  Ні Ні Так Так Ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 



Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік   X 

Частіше ніж раз на рік  X  

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів X  

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) Iншi органи таке рiшення не 
приймали 

 
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 останнiх трьох рокiв 
зовнiшнього аудитора не 

змiнювали. З 01.10.2010 аудит 
Банку виконувало ТОВ "Грант 

Тортон Україна" (код за ЄДРПОУ 
- 30575404). З 16.11.2011 аудит 

Банку виконує ТОВ "BDO" (код за 
ЄДРПОУ - 20197074). 

 
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) Перевiрку фiнансово-
господарської дiяльностi 

здiйснював Нацiональний банк 
України, Податкова iнспекцiя. 

 
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)  За iнiцiативою iнших органiв 
перевiрки не проводились. 

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X  

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків  X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): Залучення депозитiв фiзичних та юридичних осiб.    

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори  X 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились   

 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Так 
 



У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: 13.12.2011 ; яким органом управління прийнятий: 
Затверджений засiданням Спостережної ради та загальних зборiв акцiонерiв.  
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: 
Розмiщено на власному сайтi в мережi Iнтернет.  
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 

ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" притримується принципiв та правил корпоративного 
управлiння у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. Дотримання Кодексу 

корпоративного управлiння викладене у Звiтi про корпоративне управлiння. 
Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 
Метою провадження дiяльностi ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi за текстом – Банк) є 
накопичення та використання капiталу Банку та залучених коштiв для сприяння всебiчному 
економiчному розвитку суспiльства та структурнiй перебудовi народного господарства України, 
пiдвищенню ефективностi суспiльного виробництва, освоєнню досягнень науково-технiчного 
прогресу, мiжнародному спiвробiтництву, змiцненню грошового обiгу, а також одержання 
прибутку в iнтересах Банку та його акцiонерiв. 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 
Станом на 31.12.2015 року у Банку є один власник iстотної участi Попов А.В., який сукупно 
опосередковано володiє 15% статутного капiталу Банку (пряме володiння 9,7998% та 
опосередковане 5,2002%) Протягом звiтного року змiн сере власникiв iстотної участi в Банку не 
вiдбувалось. Власник iстотної участi в Банку отримав дозвiл Нацiонального банку України на 
володiння iстотною участю в Банку та вiдповiдає встановленим законодавством України вимогам. 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 
За звiтний 2015 рiк та усi попереднi роки вiдсутнi факти порушення членами Спостережної ради та 
Правлiння Банку внутрiшнiх правил, що могли б призвести до заподiяння шкоди Банку або 
споживачам фiнансових послуг 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 
про відсутність таких заходів. 
За звiтний 2015 рiк вiдсутнi факти порушення членами Спостережної ради та Правлiння Банку 
внутрiшнiх правил, що могли б призвести до заподiяння шкоди Банку або споживачам фiнансових 
послуг.  

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи. 
Система управлiння ризиками ПАТ «Банк iнвестицiї та заощаджень» побудована вiдповiдно до 
вимог та рекомендацiй Нацiонального банку України та з урахуванням основних положень 
Базельської Угоди про капiтал «Базель II». Так, полiтика по управлiнню ризиками реалiзується 



через функцiонування в Банку таких комiтетiв: Кредитний комiтет (який вiдповiдає за кредитний 
ризик), Комiтет з управлiння активами та пасивами (який вiдповiдає за ринковий ризик та ризик 
лiквiдностi), Комiтет з iнформацiйної безпеки (який вiдповiдає за операцiйний ризик, у тому числi 
ризик iнформацiйної безпеки), Тарифний комiтет (який вiдповiдає за цiноутворення), Тендернiй 
комiтет (який вiдповiдає з управлiння витратами). Всi цi комiтети аналiтично пiдтримуються 
Департаментом з питань аналiзу та управлiння ризиками. У випадку, якщо кредит стає 
проблемним, Служба безпеки Банку спiльно з Юридичним управлiнням проводять роботу з 
проблемною заборгованiстю (soft/hard & legal collection). Керiвництво на рiвнi Спостережної ради 
та Правлiння Банку регулярно отримує звiти про рiвень ризикiв (дотримання нормативiв/лiмiтiв на 
ризиковi позицiї та iншi аналiтичнi матерiали щодо основних видiв ризикiв).  

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку. 
Внутрiшнiй аудит Банку здiйснює управлiння внутрiшнього аудиту (далi по тексту-Управлiння) - 
самостiйний, незалежний структурний пiдроздiл, створений за рiшенням Спостережної ради та 
пiдпорядкований безпосередньо Спостережнiй радi. Головними функцiями Управлiння є: 
проведення аудиту дiяльностi структурних пiдроздiлiв Банку; оцiнка системи внутрiшнього 
контролю та ризикiв, якi властивi банкiвськiй дiяльностi; оцiнка достатностi капiталу з 
урахуванням ризикiв Банку, здiйснення контролю органiзацiї бухгалтерського облiку, оцiнка 
повноти та достовiрностi ведення бухгалтерського облiку та звiтностi; перевiрка фiнансово-
господарської дiяльностi Банку, монiторингу дотримання керiвниками та працiвниками Банку 
вимог законодавства, тощо. Станом на 31.12.2015 чисельнiсть Управлiння становить 2 особи. 
Управлiння здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Плану роботи Управлiння, який складається 
вiдповiдно до вимог нормативно - правових актiв Нацiонального банку України. Щорiчний План 
роботи Управлiння складається з урахування ризик-орiєнтованого пiдходу, затверджується 
рiшеннями Спостережної ради Банку. За 2015 рiк Управлiнням проведено 19 планових 
аудиторських перевiрок (з урахування подальших перевiрок), по результатах яких були наданi 
рекомендацiї iз полiпшення iснуючої системи внутрiшнього контролю та корпоративного 
управлiння. Усi аудиторськi перевiрки проводились вiдповiдно до нацiональних та мiжнародних 
професiйних стандартiв внутрiшнього аудиту . Примiтка 1. Загальна iнформацiя про дiяльнiсть 
банку ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» 
(далi – Банк) зареєстровано Нацiональним банком України 09 серпня 2005 року. Юридична адреса 
Банку: Україна, м. Київ, 04119, вул. Мельникова, б. 83-Д. Веб-сторiнка Банку в Iнтернетi: 
www.bisbank.com.ua. Звiтний перiод, за який подається даний звiт – 2015 рiк. Звiтнiсть 
пiдготовлена за станом на 31 грудня 2015 року та вiдображається у тисячах гривень. Банк є 
складовою частиною банкiвської системи України (усього станом на кiнець 2015 року в Українi 
нараховувалося 117 дiючих банкiв), яка регулюються Нацiональним банком України. Банк є 
самостiйною фiнансовою установою, яка органiзацiйно не входить до складу консолiдованих груп 
та не є дочiрньою структурою iнших компанiй. Вищим органом управлiння Банку є загальнi збори 
акцiонерiв ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ». Банк є дiючим членом Фонду 
гарантування вкладiв фiзичних осiб. На кiнець звiтного 2015 року кiлькiсть працiвникiв Банку 
склала 241 осiб (на кiнець 2014 року кiлькiсть працiвникiв Банку складала 239 осiб). Регiональна 
мережа станом на звiтну дату складається з Головного банку та 22 вiддiлення та покриває 
переважну бiльшiсть областей України. Стратегiчна мета Банку – створення нового якiсного 
стандарту сервiсу, орiєнтованого на клiєнта; закрiплення репутацiї Банку як надiйного i 
стабiльного банку України; збереження тенденцiї динамiчного зростання основних фiнансових 
показникiв та забезпечення високого рiвня платоспроможностi та лiквiдностi. Банк надає 
банкiвськi послуги вiдповiдно до отриманої вiд Нацiонального банку України Банкiвської лiцензiї 
№221 вiд 24 жовтня 2011 року та Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №221-3 
вiд 21 червня 2013 року. Вiдповiдно до цих дозволiв Банк має право здiйснювати наступнi 
операцiї: 1. Залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола 



юридичних i фiзичних осiб; 2. Вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв 
клiєнтiв, у тому числi у банкiвських металах; 3. Розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому 
числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на 
власний ризик. 4. Валютнi операцiї. З 2009 року Банк спiвпрацює з Державною iпотечною 
установою (бюджетною установою) у сферi операцiй на ринку iпотечного кредитування. Банк не 
має статусу спецiалiзованого банку. Серед основних видiв дiяльностi Банку є: кредитно-депозитнi 
операцiї, розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв, валютнi операцiї, операцiї з цiнними 
паперами, операцiї з платiжними картками, документарнi операцiї. Застосування полiтики 
гнучкого та iндивiдуального пiдходу до кожного клiєнта дозволяють Банку постiйно збiльшувати 
власну клiєнтську базу та залучати кошти клiєнтiв на депозити (завдяки широкому спектру послуг 
для клiєнтiв), а також проводити активну роботу з кредитування реального сектору економiки 
України. Також Банк активно працює на мiжбанкiвському ринку: використовує iнструменти 
мiжбанкiвського ринку для оперативного розмiщення - залучення ресурсiв, а також для 
проведення валютно-обмiнних операцiй як в iнтересах клiєнтiв, так i за рахунок власної валютної 
позицiї. Для проведення мiжнародних платежiв Банк встановив кореспондентськi вiдносини з 
«DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS» (Сполученi Штати Америки), «DEUTSCHE 
BANK AG» (Нiмеччина), «CREDIT EUROPE BANK N.V.» (Нiдерланди), ОАО «Промсвязьбанк» 
(Росiйська Федерацiя), ПАТ „Укргазбанк”, ПАТ «КБ Хрещатик та iншi. З 2006 року Банк є 
учасником мiжнародної платiжної системи SWIFT. З 2008 року Банк став членом Мiжнародної 
платiжної системи «Visa International», отримав реєстрацiйне свiдоцтво Нацiонального банку 
України, що пiдтверджує право випуску платiжних карт Visa International, та розпочав емiсiю 
платiжних карт даної системи, а саме: Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold та Visa Platinum. За 
результатами 2015 року Банк вiднесено до II групи банкiв за класифiкацiєю Нацiонального банку 
України (частка активiв – менше 0,5% активiв банкiвської системи). Станом на 31 грудня 2015 
року власником iстотної участi в капiталi Банку є резидент України: - Попов Андрiй 
Володимирович – 15,00% загального статутного капiталу (у тому числi 14,9996% – пряма участь 
та 0,0004% – опосередкована участь). Частка керiвництва в акцiях Банку вiдсутня. Злиття, 
приєднання, подiл, видiлення Банку у звiтному роцi не вiдбувалось. 09 вересня 2015 року 
незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» пiдтвердило довгостроковий кредитний 
рейтинг ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» на рiвнi uaA- («iнвестицiйний рiвень») з прогнозом 
стабiльний. Та пiдтвердило рейтинг надiйностi банкiвських депозитiв на рiвнi «4» (що вiдповiдає 
рiвню «висока надiйнiсть»). Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, 
затверджена В.о. Голови Правлiння Банку та Головним бухгалтером 19 квiтня 2016 року. Примiтка 
2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть Протягом 2015 року 
економiчна ситуацiя в країнi зазнала подальшого погiршення. Бiльшiсть макроекономiчних 
факторiв попереднього року залишилися в поточному. Так, серед негативних факторiв що 
обумовлювали економiчнi тенденцiї в 2015 роцi були: вiйськовий конфлiкт на сходi України та 
розрив мiжрегiональних зв’язкiв унаслiдок анексiї АР Крим та тимчасової окупацiї територiй 
Донецької та Луганської областей; загострення полiтичної кризи; збереження тенденцiї до 
стрiмкого зниження цiн на свiтових сировинних ринках; низький зовнiшнiй попит унаслiдок 
гальмування економiчного зростання країн – основних торговельних партнерiв; ускладненi 
торговельнi вiдносини з Росiйською Федерацiєю; зниження купiвельної спроможностi населення 
внаслiдок зменшення реальних доходiв населення; погiршення фiнансових результатiв 
пiдприємств, звуження кредитної активностi, скорочення державного фiнансування та високий 
рiвень невизначеностi. Водночас стримували спад економiки такi чинники як спiвпраця з МВФ, . 
За iнформацiєю Мiнiстерства статистики, валовий внутрiшнiй продукт України за пiдсумками 
2015 року знизився на 9,9%. Зниження обсягiв промислового виробництва становило 13,0%. 
Таким чином, падiння виробництва вiдбувається вже четвертий рiк поспiль (в 2012-2014 роках 
виробництво скоротилося на 0,7%, 4,3% та 10,1% вiдповiдно). Найбiльший спад залишається у 
вугледобувнiй промисловостi – 38,1% (в основному пiд впливом ведення вiйськових дiй на сходi 
України). На другому мiсцi – металургiя, де обсяги виробництва знизилися за рiк на 16,1% 
(зокрема через несприятливу зовнiшню кон’юнктуру, зниження на свiтових ринках цiн на сталь та 
дефiцит металобрухту). Складною залишається ситуацiя в будiвельнiй галузi. Обсяги будiвельних 



робiт скорочуються четвертий рiк поспiль (12,3% за 2015 рiк – Мiнстат), що зумовлено 
обмеженою кiлькiстю оборотних коштiв будiвельних компанiй, низькою купiвельною 
спроможнiстю населення, низьким iнвестицiйним попитом, скороченням державного 
фiнансування. Обсяги сiльськогосподарського виробництва у 2015 р. також зменшилися, однак в 
значно менших масштабах (порiвняно з iншими галузями). Порiвняно з попереднiм роком 
виробництво скоротилося на 4,8%, у т.ч. рослинництво – на 5,3%, тваринництво – на 3,7%. При 
цьому у 2015 р. аграрiї отримали значний урожай зернових та рекорднi обсяги насiння соняшнику. 
За даними НБУ, Платiжний баланс України за пiдсумками 2015 року повернувся з дефiцитного в 
профiцитний стан, i позитивне сальдо становило 849 млн дол. США проти вiд'ємного сальдо в 13,3 
млрд дол. США у 2014 роцi. Стабiлiзацiя економiки України у найближчому майбутньому 
залежить вiд успiшностi дiй, яких вживає уряд, та фiнансової пiдтримки України з боку 
мiжнародних фiнансових установ. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва 
стосовно можливого впливу економiчних умов на операцiї та фiнансовий стан Банку. Майбутнi 
умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких 
коригувань, якi могли б мати мiсце як результат такої невизначеностi. Про такi коригування буде 
повiдомлено, якщо вони стануть вiдомими i їх буде можливо оцiнити. . Примiтка 3. Основи 
подання фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року, 
пiдготовлена Банком вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), 
прийнятих та випущених Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi - 
РМСБО), та пояснень, опублiкованих Мiжнародним Комiтетом з тлумачення фiнансової звiтностi 
(далi - МКТФЗ). Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк пiдготовлена на пiдставi припущення, що Банк 
здатний продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. 
Керiвництво та акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати дiяльнiсть Банку в Українi. На 
думку керiвництва застосування припущення щодо здатностi Банку продовжувати свою дiяльнiсть 
на безперервнiй основi є адекватним, враховуючи належний рiвень достатностi капiталу, намiри 
акцiонерiв надавати пiдтримку Банку, а також iсторичний досвiд, який свiдчить, що 
короткостроковi зобов’язання будуть рефiнансованi у ходi звичайної господарської дiяльностi. 
Функцiональна валюта та валюта подання Функцiональною валютою, у якiй ведеться 
бухгалтерський облiк та складається фiнансова звiтнiсть Банку, є українська гривня. Звiтнiсть 
представлена у гривнях та округлена до тисяч, якщо не вказано iнше. Залишки коштiв, якi станом 
на звiтну дату облiковуються у валютi, що є iншою, нiж функцiональна валюта, перерахованi у 
функцiональну валюту за офiцiйними курсами гривнi до iноземних валют. Примiтка 4. Принципи 
облiкової полвтики Примiтка 4.1. Консолiдована фiнансова звiтнiсть Банк не входить до групи 
юридичних осiб, у якiй вiн виступав би материнським або дочiрнiм пiдприємством. Консолiдовану 
фiнансову звiтнiсть за звiтний перiод Банк не складає. Примiтка 4.2. Основи оцiнки складання 
фiнансової звiтностi Основи оцiнки фiнансових iнструментiв Банку складають: справедлива 
вартiсть, первiсна вартiсть, амортизована вартiсть, метод ефективної ставки вiдсотка. 
Справедливою вартiстю фiнансового активу є цiна, яка була б отримана за продаж активу або 
виплачена за передачу зобов’язання в рамках угоди, що укладається в звичайному порядку мiж 
учасниками ринку, на дату оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi передбачає, що операцiя з 
продажу активу або передачi зобов’язання вiдбувається або на основному ринку для даного 
активу/зобов’язання; або на найбiльш сприятливому ринку для даного активу/зобов’язання (за 
вiдсутностi основного ринку). Первiсна вартiсть – це сума сплачених грошових коштiв або їх 
еквiвалентiв або справедлива вартiсть iнших ресурсiв, наданих для придбання активу на дату 
придбання, яка включає витрати на проведення операцiї. Витрати на проведення операцiї - це 
витрати, притаманнi операцiям iз придбання, випуску або вибуття фiнансового iнструмента. 
Амортизована собiвартiсть – це вартiсть, за якою оцiнюються фiнансовий актив, фiнансове 
зобов’язання та яка складається iз собiвартостi придбання, зменшеної на суму погашення основної 
суми боргу, збiльшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж 
первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки 
вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення корисностi. Метод 
ефективної ставки вiдсотка - метод обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового активу або 
фiнансового зобов’язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов’язань) та розподiлу 



доходiв у виглядi процентiв чи витрат на виплату процентiв протягом вiдповiдного перiоду часу. 
Ефективна ставка вiдсотка - ставка, яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових 
платежiв або надходжень впродовж очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструменту до чистої 
балансової вартостi (амортизованої собiвартостi) цього iнструменту. Облiкова полiтика Банку 
щодо визнання та оцiнки конкретних активiв i зобов’язань, доходiв i витрат розкривається у 
вiдповiдних примiтках до цього звiту. Примiтка 4.3. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв 
Похiднi фiнансовi iнструменти та iншi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, змiни 
якої вiдносяться на фiнансовий результат, спочатку визнаються за справедливою вартiстю. Всi 
iншi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, 
понесенi на здiйснення операцiї. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише 
у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди. Усi операцiї iз 
придбання або продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом перiоду, 
визначеного законодавством або традицiями ринку (угоди «звичайної» купiвлi-продажу), 
визнаються на дату здiйснення розрахунку, тобто на дату, коли Банк фактично здiйснює поставку 
фiнансового активу. Примiтка 4.4. Знецiнення фiнансових активiв Кориснiсть фiнансового активу 
або групи фiнансових активiв зменшується i збитки вiд зменшення корисностi виникають, якщо i 
тiльки якщо є об’єктивне свiдчення зменшення корисностi внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, якi 
вiдбулись пiсля первiсного визнання активу («подiя збитку»), i така подiя (або подiї) збитку 
впливає (впливають) на попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або 
групи фiнансових активiв, якi можна достовiрно оцiнити. Основними ознаками зменшення 
корисностi активу («подiями збитку») є: фiнансовi труднощi позичальника, про що зокрема може 
свiдчити фiнансова звiтнiсть позичальника, що була отримана, або iнформацiя провiдних свiтових 
рейтингових агентств; порушення умов кредитного договору, зокрема: вiдмова / ухилення вiд 
сплати вiдсоткiв / основної суми боргу або частини вiдсоткiв / суми боргу, що пiдлягають сплатi 
на встановлену договором дату; надання Банком пiльгових умов, економiчно або юридично 
пов’язаних iз фiнансовими труднощами позичальника, якi не були б наданi в iншому випадку; 
банкрутство або реорганiзацiя позичальника. Фiнансовi активи подiляються на суттєвi та 
несуттєвi. До фiнансових активiв, якi не є iндивiдуально суттєвими вiдносяться: • кредити 
юридичним особам iз кредитною заборгованiстю на звiтну дату менше 50 млн. грн. або еквiвалент 
цiєї суми в iноземнiй валютi, визначений за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, 
установленим НБУ на дату формування резерву; • кредити фiзичним особам iз кредитною 
заборгованiстю на звiтну дату менше 0,5 млн. грн. або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi, 
визначений за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим НБУ на дату 
формування резерву; • дебiторська заборгованiсть у сумi на звiтну дату менше 5 млн. грн. або 
еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi, визначений за офiцiйним курсом гривнi до iноземних 
валют, установленим НБУ на дату формування резерву. Всi iншi фiнансовi активи визнаються 
iндивiдуально суттєвими. За наявностi у позичальника хоча б одного iндивiдуально суттєвого 
фiнансового активу всi iншi фiнансовi активи такого позичальника також визнаються 
iндивiдуально суттєвими. Фiнансовi активи одного боржника, якi кожен окремо не є суттєвим, 
визнаються такими, що є iндивiдуально несуттєвими. Межi суттєвостi переглядаються не рiдше 
нiж один раз на рiк. За фiнансовими активами, якi є iндивiдуально суттєвими, у разi наявностi 
об’єктивних ознак зменшення корисностi (ознак знецiнення), Банк визначає суму збитку вiд 
зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi. Сума збитку вiд зменшення корисностi на 
iндивiдуальнiй основi являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою 
вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв (включаючи грошовi потоки вiд 
реалiзацiї забезпечення), дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою за даним 
активом. За фiнансовими активами, якi не є iндивiдуально суттєвими, за iндивiдуально суттєвими 
фiнансовими активами, якi не мають об’єктивних ознак зменшення корисностi, а також за 
iндивiдуально суттєвими фiнансовими активами, за якими при iндивiдуальнiй оцiнцi не було 
встановлено збиткiв вiд знецiнення, Банк формує групи фiнансових активiв (портфелi) за 
аналогiчними характеристиками та оцiнює знецiнення на портфельнiй основi з урахуванням 
минулого досвiду щодо збиткiв вiд активiв iз характеристиками кредитного ризику, подiбними до 
характеристик групи (портфеля). Як тiльки стає доступною об’єктивна iнформацiя, що дозволяє 



конкретно оцiнити збитки вiд окремих активiв у групi, кориснiсть яких зменшилася (наприклад, 
iнформацiя щодо банкрутства компанiї, смертi позичальника, прострочення боргу (або фактична 
вiдсутнiсть обслуговування боргу) понад 180 днiв тощо), цi активи виключаються iз такої групи 
(портфелю) та оцiнюються iндивiдуально. Банк оцiнює ризик невиконання 
боржником/контрагентом зобов'язань та формує резерв у повному обсязi незалежно вiд розмiру 
його доходiв за станом на перше число кожного мiсяця, наступного за звiтним. Якщо у 
наступному перiодi величина збитку вiд знецiнення скорочується, i це скорочення можна 
об'єктивно вiднести до подiї, яка вiдбувається пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше 
визнаний збиток вiд знецiнення вiдновлюється або безпосередньо, або шляхом коригування 
рахунку оцiночного резерву. Такий реверсивний запис не повинен приводити до того, щоб 
балансова вартiсть фiнансового активу перевищила його амортизовану вартiсть, розраховану, як 
якби знецiнення не було визнано, на дату вiдновлення знецiнення. Сума реверсивного запису 
визнається у прибутку чи збитку. Даний порядок не поширюється на iнструменти капiталу. Таким 
чином, якщо в наступних перiодах пiсля формування резерву за фiнансовим активом сума резерву 
змiнюється, то Банк вiдповiдним чином коригує попередньо сформований резерв за таким активом 
(крiм випадкiв зменшення суми резерву для акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим 
прибутком, що облiковуються Банком у портфелi на продаж). Процентний дохiд за фiнансовими 
активами, якi є знецiненими, визнається в бухгалтерському облiку з урахування суми 
сформованого резерву. Процентний дохiд за фiнансовими активами, якi не є знецiненими, 
визнається в бухгалтерському облiку без врахування суми сформованого резерву. Примiтка 4.5. 
Припинення визнання фiнансових iнструментiв Банк припиняє визнання фiнансового активу або 
групи фiнансових активiв (далi - фiнансовий актив), якщо: а) строк дiї прав на грошовi потоки вiд 
фiнансового активу, що визначенi умовами договору, закiнчується; б) передавання фiнансового 
активу вiдповiдає наступним критерiям припинення визнання: • якщо Банк передає в основному 
всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то вiн має припинити визнання 
фiнансового активу i визнати права i зобов'язання, створенi або збереженi пiд час передавання, 
окремо як актив або зобов'язання; • якщо Банк зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд 
володiння фiнансовим активом, то вiн продовжує визнавати фiнансовий актив; • якщо Банк не 
передає, не зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то 
вiн визначає, чи зберiгається контроль за фiнансовим активом. Банк не здiйснює контроль за 
переданим активом, якщо сторона, якiй цей актив передається, має реальну змогу його продати 
непов’язанiй третiй сторонi, може здiйснити цей продаж в односторонньому порядку без 
необхiдностi встановлювати додатковi обмеження щодо такого передавання. Якщо контроль за 
фiнансовим активом не зберiгається, Банк припиняє визнання такого активу i визнає права та 
зобов’язання, створенi або збереженi пiд час передавання, окремо як актив або зобов’язання. У 
разi збереження контролю за фiнансовим активом Банк продовжує визнавати фiнансовий актив у 
межах подальшої участi в ньому. Банк припиняє визнання фiнансового зобов'язання або його 
частини, якщо таке зобов'язання погашено, анульовано або строк його виконання закiнчився. 
Примiтка 4.6. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою 
активи, якi можна конвертувати у готiвку за першою вимогою i яким притаманний незначний 
ризик змiни вартостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi Банку, в 
банкоматах та програмно-технiчних комплексах самообслуговування (термiналах, POS-
термiналах), кошти на кореспондентському рахунку в Нацiональному банку України, 
використання яких не обмежене, залишки на кореспондентських рахунках в iнших банках, 
депозити та кредити овернайт, якi не є знецiненими. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
облiковуються за амортизованою вартiстю. Залишки коштiв обов'язкового резерву в 
Нацiональному банку України облiковуються за амортизованою собiвартiстю i являють собою 
обов’язковi резервнi депозити, що не можуть використовуватись для фiнансування щоденних 
потреб. Iнформацiя про грошовi кошти та їх еквiваленти розкривається Банком у примiтцi 6 
«Грошовi кошти та їх еквiваленти». Примiтка 4.7. Обов’язковi резерви на рахунках Нацiонального 
банку України Обов’язковi резерви - один iз монетарних iнструментiв для регулювання обсягiв 
грошової маси в обiгу та управлiння грошово-кредитним ринком. Обов'язковому резервуванню 
пiдлягають усi залученi Банком кошти за винятком кредитiв, залучених вiд банкiв-резидентiв, 



коштiв, залучених вiд мiжнародних фiнансових органiзацiй, а також коштiв, залучених на умовах 
субординованого боргу. Обов'язковi резерви формуються виходячи iз встановлених нормативiв 
обов'язкового резервування до зобов'язань щодо залучених Банком коштiв у цiлому за зведеним 
балансом Банку. Нормативи обов'язкового резервування встановлюються для рiзних видiв 
зобов'язань диференцiйовано в залежностi вiд: строку залучення коштiв (короткостроковi / 
довгостроковi зобов'язання Банку); валюти зобов’язання (нацiональна, iноземна, у тому числi в 
банкiвських металах); суб'єктiв (юридичнi / фiзичнi особи). Банк здiйснює формування та 
зберiгання коштiв обов'язкових резервiв в грошовiй одиницi України. Нацiональний банк за 
залишками коштiв обов'язкових резервiв, що зберiгаються на окремому рахунку, нараховує 
проценти. Обов'язковi резерви визнаються за справедливою вартiстю. Наступна оцiнка 
здiйснюється за амортизованою собiвартiстю з застосуванням ефективної ставки вiдсотка. 
Примiтка 4.8. Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або 
збиток До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки 
через прибутки/збитки, належать борговi цiннi папери, акцiї та iншi фiнансовi iнвестицiї, 
утримуванi в торговому портфелi, i тi, що визначенi Банком як оцiненi за справедливою вартiстю з 
вiдображенням переоцiнки через прибутки/збитки пiд час первiсного визнання. Банк облiковує в 
торговому портфелi цiннi папери та iншi фiнансовi iнвестицiї, що придбанi з метою продажу в 
найближчий час i отримання прибутку вiд короткострокових коливань цiни або дилерської маржi, 
а також фiнансовi iнвестицiї, якi пiд час первiсного визнання є частиною портфеля фiнансових 
iнструментiв, управлiння якими здiйснюється разом, i щодо яких є свiдчення фактичного 
отримання короткострокового прибутку. Банк пiд час первiсного визнання вiдображає в 
бухгалтерському облiку фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю з 
визнанням переоцiнки через прибутки/збитки за справедливою вартiстю без урахування витрат на 
операцiї. Витрати на операцiї з придбання таких фiнансових iнвестицiй вiдображаються за 
рахунками витрат на дату їх здiйснення. Усi iншi фiнансовi iнвестицiї пiд час первiсного визнання 
оцiнюються за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї. На кожну наступну 
пiсля визнання дату балансу всi фiнансовi iнвестицiї оцiнюються за їх справедливою вартiстю, 
крiм: 1) фiнансових iнвестицiй, що утримуються до погашення; 2) акцiй та iнших фiнансових 
iнвестицiй у портфелi на продаж, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити; 3) 
iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї. Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що 
перебувають в обiгу на органiзацiйно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартiстю. 
Банк вiдображає в бухгалтерському облiку на кожну наступну пiсля визнання дату балансу акцiї та 
iншi фiнансовi iнвестицiї у портфелi на продаж, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно 
визначити, за їх собiвартiстю. Банк визначає суму збитку вiд зменшення корисностi за цiнними 
паперами з нефiксованим прибутком, якi облiковуються за собiвартiстю, як рiзницю мiж їх 
балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю оцiнених майбутнiх грошових потокiв, 
дисконтованих за поточною ринковою ставкою доходу для подiбного фiнансового активу. Ця 
рiзниця визнається витратами звiтного перiоду. Станом на 31 грудня 2015 р. у Звiтi про 
фiнансовий стан активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 
вiдсутнi. Примiтка 4.9. Кошти в iнших банках До коштiв в iнших банках вiдносяться залишки на 
кореспондентських рахунках в iнших банках, депозити та кредити овернайт, якi є знецiненими, 
розмiщенi в iнших банках депозити, кредити, наданi iншим банкам, та договори репо. Кошти в 
iнших банках первiсно оцiнюються Банком за собiвартiстю, яка складається iз справедливої 
вартостi i витрат, якi безпосередньо пов’язанi з придбанням фiнансового iнструмента. На кожну 
наступну пiсля визнання дату балансу цi фiнансовi iнструменти оцiнюються за їх амортизованою 
собiвартiстю. Банк визнає процентнi доходи за цими фiнансовими iнструментами за рахунками 
процентних доходiв iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка (надалi - ЕСВ). За фiнансовими 
iнструментами мiжбанкiвського ринку доходи (витрати), що є складовою ЕСВ, визнаються в 
такому порядку: - за кредитами / депозитами «овернайт», якi наданi / залученi протягом мiсяця i не 
перетинають мiсячної звiтної дати – ЕСВ не розраховується; - за кредитами / депозитами 
«овернайт», якi наданi / залученi на мiсячну звiтну дату, за короткостроковими мiжбанкiвськими 
кредитами i депозитами, якi випущенi за ринковими умовами та коли перiодичнiсть нарахування 
та сплати процентiв збiгаються – Банк приймає професiйне судження, згiдно з яким ЕСВ дорiвнює 



номiнальнiй. За цими фiнансовими iнструментами ЕСВ розраховується. Примiтка 4.10. Кредити та 
заборгованiсть клiєнтiв Наданi кредити (заборгованiсть клiєнтiв) первiсно визнаються за 
справедливою вартiстю, включаючи витрати на операцiю та iншi платежi, що пов’язанi з 
iнiцiюванням кредиту. На дату балансу кредиту оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з 
використанням ЕСВ. Банк вiдображає в бухгалтерському облiку пiд час первiсного визнання 
прибуток або збиток на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю фiнансового активу та вартiстю 
договору в кореспонденцiї з рахунками дисконту (премiї), якщо ефективна ставка вiдсотка за цим 
iнструментом є вищою або нижчою, нiж ринкова. Рiзниця мiж справедливою вартiстю 
фiнансового активу та вартiстю договору за операцiями з акцiонерами Банку вiдображається 
безпосередньо в складi власного капiталу та включається частинами до нерозподiленого 
прибутку/(збитку) протягом перiоду його утримання або пiд часу вибуття фiнансового 
iнструменту. Банк визнає процентний дохiд за фiнансовими активами, за якими визнано 
зменшення корисностi, на балансову вартiсть такого активу (включаючи сформований резерв) з 
використанням ЕСВ, що застосовує для дисконтування оцiнених очiкуваних грошових потокiв пiд 
час визначення зменшення корисностi фiнансового активу. Протягом звiтного 2015 року Банк 
надавав клiєнтам гарантiї забезпечення пропозицiї та гарантiї забезпечення виконання умов 
договорiв. Наданi фiнансовi гарантiї первiсно оцiнювались за справедливою вартiстю, яка 
дорiвнює сумi отриманих комiсiй (винагороди за надану гарантiю). Комiсiя, отримана за надану 
гарантiю, амортизується протягом строку дiї вiдповiдної гарантiї прямолiнiйним методом. З метою 
пiдтримання платоспроможностi позичальникiв, що потрапили у скрутне становище внаслiдок 
непередбачених обставин, вiдповiдного зменшення кредитного ризику та забезпечення 
стабiльностi своєї дiяльностi, Банк здiйснює реструктуризацiю кредитних операцiй. 
Реструктуризацiя – змiна iстотних умов кредитної операцiї з ознаками знецiнення за домовленiстю 
сторiн через укладання додаткового договору до чинного кредитного договору або через 
укладання нового договору кредиту при рефiнансуваннi наявної заборгованостi з метою зниження 
боргового навантаження на Позичальника та вiдновлення його платоспроможностi. Банк 
використовує стандартнi варiанти реструктуризацiї (змiна кiнцевої дати погашення кредиту, 
вiдстрочення погашення перiодичних платежiв за основною сумою боргу та/ або за нарахованими 
доходами (процентами) за кредитною операцiєю, змiна iноземної валюти кредитування на 
нацiональну, рефiнансування, зменшення розмiру процентної ставки за кредитом (тимчасово або 
на постiйнiй основi) або зменшення розмiру / незастосування штрафних санкцiй, передбачених 
кредитним договором тощо). Банк постiйно аналiзує реструктуризованi кредити з метою контролю 
якостi проведення реструктуризацiї кредитiв та можливостi здiйснення майбутнiх платежiв. Такi 
кредити й надалi продовжують оцiнюватись на предмет зменшення корисностi. Iнформацiя про 
кредити та заборгованiсть клiєнтiв розкривається у Звiтi про фiнансовий стан та примiтцi 9 
«Кредити та заборгованiсть клiєнтiв». Примiтка 4.11. Фiнансовi активи, утримуванi для продажу 
Банк облiковує в портфелi банку на продаж борговi цiннi папери, акцiї та iншi фiнансовi 
iнвестицiї, що призначенi для продажу i не класифiкуються як фiнансовi iнвестицiї, що 
оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки або 
фiнансовi iнвестицiї в портфелi банку до погашення, а саме: борговi цiннi папери, якi Банк не має 
намiру та/або змоги тримати до дати їх погашення або за наявностi певних обмежень щодо облiку 
цiнних паперiв у портфелi до погашення; борговi цiннi папери, якi Банк готовий продати у зв'язку 
зi змiною ринкових процентних ставок або ризикiв, потреб лiквiдностi, наявностi й дохiдностi 
альтернативних iнвестицiй, джерел та умов фiнансування або змiною валютного ризику; акцiї та 
iншi фiнансовi iнвестицiї, за якими неможливо достовiрно визначити справедливу вартiсть. На 
дату балансу всi цiннi папери в портфелi банку на продаж пiдлягають перегляду на зменшення 
корисностi. Сума втрат вiд зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй визначається як рiзниця 
мiж їх балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних грошових потокiв, 
дисконтованих за поточною ставкою вiдсотка на подiбнi цiннi папери. Ця рiзниця визнається 
витратами звiтного перiоду. Примiтка 4.12. Договори продажу (купiвлi) цiнних паперiв iз 
зобов’язанням зворотного викупу (продажу) Протягом звiтного року 2015 року Банк не проводив 
операцiї репо. Примiтка 4.13. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення Протягом звiтного 2015 
року Банк не здiйснював операцiї з активами, утримуваними до погашення. Примiтка 4.14. 



Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї станом на 
31 грудня 2015 та 2014 рокiв у Банку вiдсутнi. Примiтка 4.15. Iнвестицiйна нерухомiсть 
Iнвестицiйна нерухомiсть - власнi або орендованi на умовах фiнансової оренди земельнi дiлянки, 
будiвлi, якi утримуються з метою отримання орендних платежiв та/або збiльшення вартостi 
капiталу, а не для використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи 
адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Не вважається iнвестицiйною 
нерухомiстю операцiйна нерухомiсть, а також нерухомiсть, що утримується для використання в 
майбутньому як операцiйна нерухомiсть; нерухомiсть, що утримується для продажу пiд час 
звичайної дiяльностi або яка перебуває в процесi будiвництва чи полiпшення з метою такого 
продажу; нерухомiсть, яка будується або полiпшується за дорученням третiх сторiн; нерухомiсть, 
яка надана в оренду iншому суб’єктовi господарювання за угодою фiнансової оренди. Пiд час 
первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється та вiдображається в бухгалтерському 
облiку за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що безпосередньо пов’язанi з її придбанням. На 
кожну наступну пiсля первiсного визнання дату iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за 
первiсною вартiстю (собiвартiстю) з урахуванням накопиченої амортизацiї та втрат вiд зменшення 
корисностi. Протягом звiтного 2015 року iнвестицiйна нерухомiсть Банком не визнавалась. 
Примiтка 4.16. Гудвiл Гудвiл - перевищення вартостi придбання над часткою покупця у 
справедливiй вартостi придбаних iдентифiкованих активiв, зобов’язань i непередбачених 
зобов’язань на дату придбання. Протягом звiтного 2015 року Банком гудвiл не визнавався. 
Примiтка 4.17. Основнi засоби Основнi засоби - матерiальнi активи, якi Банк утримує для 
використання у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, здавання в оренду або для 
адмiнiстративних цiлей та використовуватиме, за очiкуванням, протягом бiльше одного року та 
вартiсть яких (з урахуванням податку на додану вартiсть) за одиницю або комплект становить 
бiльше 6 тис. грн. Придбанi (виготовленi) основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю, яка включає 
цiну придбання, держмито, митний збiр, витрати на доставку та розвантаження, витрати на 
установку та iншi витрати, що безпосередньо пов’язанi з доведенням об’єкта до робочого стану. 
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних iз полiпшенням 
об’єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо). Пiсля 
первiсного визнання основних засобiв їх подальший облiк здiйснюється за первiсною вартiстю за 
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi всiх 
груп. Витрати на поточний ремонт та утримання активiв вiдносяться на витрати в мiру їх 
здiйснення i не впливають на балансову вартiсть необоротних активiв. Необоротнi матерiальнi 
активи первiсною вартiстю до 6 тис. грн. та термiном корисного використання, що перевищує 
один рiк, визнаються малоцiнними необоротними матерiальними активами. Визнання зменшення 
корисностi основних засобiв у Банку приймається постiйно дiючою комiсiєю у разi, якщо є 
свiдчення можливої втрати економiчної вигоди основних засобiв. На основi аналiзу можливостi 
втрати економiчних вигод необоротних активiв приймається рiшення щодо визнання зменшення 
або вiдновлення корисностi об’єктiв необоротних активiв. У звiтному 2015 роцi Банк не визнавав 
зменшення корисностi основних засобiв, враховуючи вiдсутнiсть можливої втрати економiчних 
вигод основних засобiв, що облiковуються на балансi Банку. Примiтка 4.18. Нематерiальнi активи 
До нематерiальних активiв вiдносяться немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми та 
можуть бути iдентифiкованi. Нематерiальнi активи включають у себе придбанi лiцензiї та 
програмне забезпечення i вiдображаються за первiсною вартiстю, яка складається з фактичних 
витрат на придбання (виготовлення) i приведення у стан, при якому вини придатнi до 
використання вiдповiдно до запланованої мети. У подальшому нематерiальнi активи 
вiдображаються за фактичною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених 
збиткiв вiд зменшення корисностi. На кожний нематерiальний актив встановлюється 
iндивiдуальний термiн корисного використання, що визначається Банком самостiйно, виходячи з 
наступних критерiїв: досвiд роботи Банку з подiбними активами, сучасними тенденцiями у 
розвитку програмних продуктiв, експлуатацiйними характеристиками. Перегляд норм амортизацiї 
та термiнiв корисного використання введених в експлуатацiю нематерiальних активiв 
здiйснюється у разi змiни очiкуваних вигод вiд їх використання. Протягом звiтного 2015 року Банк 
не проводив змiн норм амортизацiї та строкiв корисного використання нематерiальних активiв. 



Визнання зменшення корисностi нематерiальних активiв у Банку приймається постiйно дiючою 
комiсiєю у разi, якщо є свiдчення можливої втрати економiчної вигоди. Аналiз можливостi втрати 
економiчної вигоди необоротних активiв здiйснюється Департаментом з питань аналiзу та 
управлiння ризиками, на пiдставi якого постiйно дiючою комiсiєю приймається рiшення щодо 
визнання зменшення або вiдновлення корисностi об’єктiв необоротних активiв. Зменшення 
корисностi нематерiальних активiв протягом звiтного 2015 року Банком не визнавалось, 
враховуючи вiдсутнiсть можливої втрати економiчної вигоди вiд нематерiальних активiв, що 
облiковуються на балансi Банку. Примiтка 4.19. Оперативний лiзинг (оренда), за яким банк 
виступає лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем Оперативний лiзинг (оренда) - це 
господарська операцiя, що передбачає передачу орендарю права користування основними 
засобами з обов’язковим поверненням таких основних засобiв їх власнику пiсля закiнчення строку 
дiї лiзингової (орендної) угоди та не передбачає передавання всiх ризикiв та вигод, пов’язаних iз 
правом власностi на актив. Протягом звiтного 2015 року Банк був лiзингодержувачем службових 
примiщень, прийнятих в оперативний лiзинг. Лiзинговi (оренднi) платежi за договорами щодо 
отримання активiв в оперативний лiзинг (оренду) визнаються як iншi операцiйнi витрати. Витрати 
Банку-лiзингоодержувача на полiпшення об'єкта оперативного лiзингу (оренди) (модернiзацiя, 
модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводять до збiльшення 
майбутнiх економiчних вигод, якi первiсно очiкувалися вiд його використання, вiдображаються 
лiзингоодержувачем як капiтальнi iнвестицiї на полiпшення орендованих основних засобiв. У 
звiтному 2015 роцi Банк надавав частину власного примiщення в оперативний лiзинг. Станом на 
31 грудня 2015 року наданi Банком в оперативний лiзинг (оренду) активи складають 6 324 тис. 
грн. Метод оцiнки основних засобiв, переданих в оперативний лiзинг, вiдповiдає методу оцiнки 
власних основних засобiв. Лiзинговi (оренднi) платежi за основними засобами, що переданi в 
оперативний лiзинг (оренду), нараховуються щомiсячно протягом строку оренди вiдповiдно до 
укладених договорiв. Примiтка 4.20. Фiнансовий лiзинг (оренда), за яким банк виступає 
лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем Фiнансова оренда - це оренда, за умовами якої 
вiдбувається передача всiх iстотних ризикiв та винагород, пов’язаних з володiнням активом, 
причому право власностi на об’єкт оренди може як перейти орендарю, так i залишитись у 
орендодавця в залежностi вiд сутi операцiї. Протягом звiтного 2015 року Банком не здiйснювались 
операцiї по наданню основних засобiв у фiнансовий лiзинг. Примiтка 4.21. Необоротнi активи, 
утримуванi для продажу, та групи вибуття Банк класифiкує необоротнi активи, що утримуються 
для продажу, якщо балансова вартiсть таких активiв вiдшкодовуватиметься шляхом операцiї з 
продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи класифiкуються Банком як утримуванi 
для продажу, якщо на дату прийняття рiшення щодо визнання їх активами, що утримуються для 
продажу, виконуються такi умови: стан активiв, у якому вони перебувають, дає змогу здiйснити 
негайний продаж i є високий ступiнь iмовiрностi їх продажу протягом року з дати класифiкацiї. 
Банк станом на 31 грудня 2015 року не має необоротних активiв, утримуваних для продажу, та 
групи вибуття. Примiтка 4.22. Амортизацiя Амортизацiя основних засобiв нараховується з 
першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем їх придбання, та припиняється з першого числа 
мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття основного засобу. Норми, за якими нараховується 
амортизацiя основних засобiв, розраховуються в залежностi вiд строку корисного використання 
(експлуатацiї) цих основних засобiв за прямолiнiйним методом. Протягом звiтного 2015 року 
метод амортизацiї не змiнювався. Норми амортизацiйних вiдрахувань встановлювалися постiйно 
дiючою комiсiєю пiд час введення в експлуатацiю основних засобiв, виходячи зi строку їх 
корисного використання, який приймає наступнi значення в межах об’єктiв основних засобiв: 
земельнi дiлянки – не амортизуються; будинки, споруди i передавальнi пристрої - 20 рокiв; 
машини та обладнання - вiд 4 до 10 рокiв; транспортнi засоби (автомобiлi легковi) – 5 рокiв; 
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - вiд 4 до 5 рокiв; iншi основнi засоби - 12 рокiв. 
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi 
використання об’єкта у розмiрi 100 % його вартостi. Для нематерiальних активiв Банк установлює 
строк корисного використання з урахуванням вимог Податкового кодексу України, а саме: - для 
нематерiальних активiв строк корисного використання яких встановлений у правовстановлюючих 
документах (договорах, лiцензiях тощо): o групи «авторське право та сумiжнi з ним права» 



встановлюється строк корисного використання який вiдповiдає строку, встановленому у 
правовстановлюючих документах, але не менше нiж 2 роки. o групи «права на комерцiйнi 
позначення» встановлюється строк корисного використання який вiдповiдає строку, 
встановленому у правовстановлюючих документах. - для нематерiальних активiв, строк корисного 
використання яких не визначений правовстановлюючими документами: o встановлюється строк 
корисного використання 10 рокiв. У звiтному 2015 роцi Банк не проводив змiн норм амортизацiї та 
строкiв корисного використання основних засобiв. Примiтка 4.23. Припинена дiяльнiсть 
Вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi припинена дiяльнiсть є компонентом 
суб’єкта господарювання, який було лiквiдовано або який класифiкують як утримуваний для 
продажу, та: а) являє собою окремий основний напрямок бiзнесу або географiчний регiон 
дiяльностi; б) є частиною єдиного координованого плану лiквiдацiї окремого основного напрямку 
бiзнесу або географiчного регiону дiяльностi; в) є дочiрнiм пiдприємством, придбаним виключно з 
метою перепродажу. Протягом звiтного 2015 року Банк не припиняв ведення банкiвських операцiй 
вiдповiдно до лiцензiї Нацiонального банку України. Примiтка 4.24. Похiднi фiнансовi 
iнструменти Похiдний фiнансовий iнструмент – це iнструмент, який має такi критерiї: його 
вартiсть змiнюється у вiдповiдь на змiну встановленої ставки вiдсотка, цiни фiнансового 
iнструменту, цiни споживчих товарiв, валютного курсу, iндексу цiн чи ставок, показника 
кредитного рейтингу чи iндексу кредитоспроможностi або подiбної змiнної; не вимагає 
початкових чистих iнвестицiй або вимагає початкових чистих iнвестицiй менших, нiж тi, що були 
б потрiбнi для iнших типiв контрактiв, якi мають подiбну реакцiю на змiни ринкових умов; який 
погашається на майбутню дату. Похiднi фiнансовi iнструменти, що включають валюто обмiннi 
контракти та валютнi свопи, облiковуються за справедливою вартiстю. Всi похiднi фiнансовi 
iнструменти вiдображаються як активи, коли їхня справедлива вартiсть позитивна, та як 
зобов’язання, коли їхня справедлива вартiсть негативна. Змiни справедливої вартостi похiдних 
iнструментiв вiдносяться на прибуток чи збиток за рiк. Протягом звiтного 2015 року Банк не 
застосовував облiк хеджування. Примiтка 4.25. Залученi кошти Залученi кошти включають 
непохiднi фiнансовi зобов’язання перед фiзичними особами, державними або корпоративними 
клiєнтами та облiковуються за справедливою вартiстю на дату визнання в балансi. Подальший 
облiк пiсля первiсного визнання вiдбувається за амортизованою собiвартiстю з використанням 
ефективної ставки вiдсотка. Приймання, обслуговування, повернення вкладiв, нарахування та 
сплата процентiв за ними здiйснюються згiдно з умовами укладених договорiв у нацiональнiй та 
iноземнiй валютах. Банк є членом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. Доходи i витрати 
визнаються за принципом нарахування або за фактом передбаченого договором результату. 
Нарахування процентiв за залученими коштами здiйснюється за методом «факт/факт». Примiтка 
4.26. Фiнансовi зобов’язання, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або 
збиток Банк класифiкує всi фiнансовi зобов’язання як такi, що у подальшому оцiнюються за 
амортизованою собiвартiстю, за винятком фiнансових зобов’язань за справедливою вартiстю з 
вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку. Такi зобов’язання, в тому числi похiднi 
фiнансовi iнструменти, якi є зобов’язаннями, у подальшому оцiнюються за справедливою 
вартiстю. Операцiї з фiнансовими зобов’язаннями, що облiковуються за справедливою вартiстю 
через прибуток або збиток, протягом звiтного 2015 року Банк не здiйснював. Примiтка 4.27. 
Борговi цiннi папери, емiтованi Банком З 2015 року Банк залучає кошти на вклади вiд фiзичних 
осiб iз видачею iменних ощадних (депозитних) сертифiкатiв. Ощаднi (депозитнi) сертифiкати є 
борговими цiнними паперами Банку, якi розмiщуються (продаються) за номiнальною 
(справедливою) вартiстю. Подальший облiк таких цiнних паперiв Банк здiйснює за амортизованою 
вартiстю. Ощадний (депозитний) сертифiкат - цiнний папiр, який пiдтверджує суму вкладу, 
унесеного в Банк, i права вкладника (власника сертифiката) на одержання зi спливом 
установленого строку суми вкладу та процентiв, установлених сертифiкатом. Банк емiтує iменнi 
ощаднi (депозитнi) сертифiкати строком на шiсть мiсяцiв. Ощаднi (депозитнi) сертифiкати 
емiтуються як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютах виключно в документарнiй (паперовiй) 
формi. Банк визнає прибуток або збиток у разi залучення коштiв на вклад (iз видачею ощадного 
(депозитного) сертифiкату) за ставкою, яка нижча або вища, нiж ринкова. За операцiями з 
акцiонерами така рiзниця вiдображається безпосередньо у власному капiталi. Якщо строк 



одержання вкладу (депозиту) за строковим ощадним (депозитним) сертифiкатом прострочено, то 
такий сертифiкат уважається документом на вимогу, за яким на Банк покладається зобов'язання 
сплатити зазначену в ньому суму вкладу (депозиту) та процентiв за ним у разi пред'явлення 
ощадного (депозитного) сертифiката. Примiтка 4.28. Резерви за зобов’язаннями Банк формує 
резерв за наданими фiнансовими зобов'язаннями, якi облiковуються за позабалансовими 
рахунками таких груп: гарантiї, поручительства, акредитиви та акцепти, що наданi банкам; 
гарантiї, що наданi клiєнтам; зобов'язання з кредитування, що наданi банкам; зобов'язання з 
кредитування, що наданi клiєнтам. Банк не формує резерву за зобов'язаннями з кредитування, що 
наданi клiєнтам (крiм банкiв), якi є вiдкличними i безризиковими, тобто умовами договору за 
якими визначено безумовне право Банку без попереднього повiдомлення боржника в 
односторонньому порядку вiдмовитися вiд подальшого виконання взятих на себе зобов'язань, у 
тому числi в разi погiршення фiнансового стану боржника та/або несвоєчасного виконання ним 
договiрних зобов'язань перед Банком, а також за наданими Банком авалями податкових векселiв. 
Резерви за наданими фiнансовими зобов’язаннями є забезпеченням їх виконання в майбутньому, 
що визнається в балансi Банку як зобов’язання та свiдчить про можливi втрати внаслiдок вибуття 
ресурсiв, пов’язаного з виконанням Банком таких фiнансових зобов’язань. Примiтка 4.29. 
Субординований борг Субординований борг - це звичайнi, не забезпеченi Банком борговi 
капiтальнi iнструменти (складовi елементи капiталу), якi вiдповiдно до умов договору не можуть 
бути взятi з Банку ранiше п'яти рокiв, а у випадку банкрутства чи лiквiдацiї повертаються 
iнвестору пiсля погашення претензiй усiх iнших кредиторiв. Субординований борг може 
включатися до регулятивного капiталу Банку пiсля отримання дозволу Нацiонального банку. Сума 
субординованого боргу, включеного до регулятивного капiталу, щорiчно зменшується на 20% її 
первинного розмiру протягом останнiх п’яти рокiв дiї договору. Первiсно кошти субординованого 
боргу визнаються за справедливою вартiстю. Подальший облiк здiйснюється за амортизованою 
вартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка. Протягом звiтного 2015 року Банк не 
залучав кошти на умовах субординованого боргу. Примiтка 4.30. Податок на прибуток 
Оподаткування прибутку Банку протягом звiтного року здiйснювалось вiдповiдно до вимог 
Податкового кодексу України. Ставка податку на прибуток у 2015 роцi встановлена у розмiрi 18 
%. При розрахунку вiдстрочених податкiв Банк застосовує методику визначення тимчасових 
рiзниць, яка полягає в порiвняннi активiв та зобов’язань за балансом за даними фiнансового та 
податкового облiку. Витрати з податку на прибуток у фiнансовiй звiтностi складаються з 
поточного податку та змiн у сумах вiдстрочених податкiв. Витрати з податку на прибуток 
вiдображаються у складi прибутку чи збитку, за виключенням тих сум, що вiдносяться до складу 
iншого сукупного доходу. Суми вiдстрочених податкiв розраховуються за методом балансових 
зобов’язань вiдносно тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та 
зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi 
активи визнаються тiльки в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому 
оподаткованого прибутку, проти якого будуть реалiзованi визнанi вiдстроченi податковi активи. 
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розраховуються вiдповiдно до ставки податку, що 
дiятиме в тому перiодi, в якому буде реалiзовано актив або здiйснено розрахунок за 
зобов’язанням, базуючись на законодавчих нормах, що набрали чиннiсть на звiтну дату. Примiтка 
4.31. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi Статутний капiтал – це оплаченi акцiонерами 
зобов’язання щодо внесення коштiв за пiдпискою на акцiї в статутний капiтал, розмiр якого 
зареєстрований у порядку, встановленому законодавством України. Емiсiйний дохiд (емiсiйнi 
рiзницi) – сума перевищення надходжень, отриманих Банком вiд емiсiї (випуску) власних акцiй, 
над номiнальною вартiстю таких акцiй (пiд час їх первiсного розмiщення). Внески до статутного 
капiталу вiдображаються за їх справедливою вартiстю на дату операцiї. Станом на 31.12.2015 р. 
зареєстрований i повнiстю сплачений статутний капiтал складався з 500 000 простих iменних 
акцiй номiнальною вартiстю 1 000 грн. кожна. Всi простi акцiї дають однаковi права голосу за 
принципом «одна акцiя – один голос». Примiтка 4.32. Привiлейованi акцiї Привiлейованi акцiї 
надають їх власникам переважнi, стосовно власникiв простих акцiй, права на отримання частини 
прибутку Банку у виглядi дивiдендiв та на отримання частини майна Банку у разi його лiквiдацiї, а 
також надають права на участь в управлiннi Банком у випадках, передбачених Статутом i законом, 



який регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств. Банк не 
випускав i не розмiщував привiлейованi акцiї. Примiтка 4.34. Дивiденди Дивiденди - частина 
чистого прибутку, розподiлена мiж акцiонерами вiдповiдно до частки їх участi у Статутному 
капiталi Банку. Виплата дивiдендiв здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або 
нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Розмiр дивiдендiв 
визначається рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Примiтка 4.35. Визнання доходiв i витрат 
Доходи i витрати, якi визнанi Банком вiд здiйснення банкiвських операцiй та вiд iнших операцiй з 
метою їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi, слiд розглядати як доходи i витрати, отриманi в 
результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi Банку. Критерiї визнання доходiв та 
витрат застосовуються окремо до кожної операцiї Банку. Кожний вид доходiв i витрат 
вiдображається в бухгалтерському облiку окремо. Доходи i витрати, що виникають у результатi 
операцiй, визначаються договором мiж її учасниками або iншими документами, оформленими 
згiдно з вимогами чинного законодавства України. Банк визнає процентнi доходи i витрати iз 
застосуванням методу ЕСВ. За фiнансовими iнструментами, за якими неможливо визначити 
майбутнi грошовi потоки (кредити овердрафт, вiдновлювальнi кредитнi лiнiї, вклади/депозити на 
вимогу) i до яких ЕСВ не застосовується, для визнання процентних доходiв Банк застосовує 
номiнальну процентну ставку. Банк вiдображає нарахованi проценти за фiнансовими 
iнструментами за процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску), за 
рахунками з облiку нарахованих доходiв та нарахованих витрат. При здiйсненнi коригування 
доходiв i витрат для вiдображення останнiх за ЕСВ використовуються рахунки дисконту/премiї. 
Статтi доходiв i витрат оцiнюються та враховуються в перiод здiйснення економiчних операцiй, 
незалежно вiд того, коли були отриманi або сплаченi кошти. Амортизацiя дисконту (премiї) за 
фiнансовими iнструментами здiйснюється одночасно з нарахуванням процентiв. За фiнансовими 
iнструментами, до яких ЕСВ не застосовується, для визнання процентних доходiв Банк 
використовує номiнальну процентну ставку. Для розрахунку процентного доходу за фiнансовим 
активом, за яким Банком визнано зменшення корисностi, до балансової вартостi включається сума 
резерву на початок вiдповiдного звiтного перiоду. Доходи (витрати) за одноразовими послугами 
(наприклад, комiсiї за здiйснений обмiн валют, надання (отримання) консультацiй тощо) 
визнаються без вiдображення за рахунками нарахованих доходiв (витрат), якщо кошти отриманi 
(сплаченi) у звiтному перiодi, у якому цi послуги фактично надавались (отримувались). Комiсiї та 
iншi платежi, що є невiд’ємною частиною доходу (витрат) за кредитом, до часу видачi кредиту чи 
траншу за кредитною лiнiєю вiдображаються Банком за рахунками доходiв майбутнiх перiодiв. 
Отриманi авансом комiсiї включаються до складу фiнансового iнструмента в момент здiйснення 
видачi такого кредиту шляхом перенесення останнiх на рахунки дисконту/премiї. Примiтка 4.36. 
Переоцiнка iноземної валюти Операцiї в iноземних валютах та банкiвських металах 
перераховуються в гривню за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, що дiє на день 
проведення операцiї. На кожну наступну пiсля визнання дату балансу усi монетарнi статтi в 
iноземнiй валютi та банкiвських металах вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним 
курсом гривнi до iноземних валют/банкiвських металiв на дату балансу. Немонетарнi статтi в 
iноземнiй валютi та банкiвських металах, якi облiковуються за собiвартiстю, вiдображаються в 
бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют i банкiвських металiв на 
дату визнання (дату здiйснення операцiї). Немонетарнi статтi в iноземнiй валютi та банкiвських 
металах, якi облiковуються за справедливою вартiстю, вiдображаються в бухгалтерському облiку 
за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют i банкiвських металiв на дату визначення їх 
справедливої вартостi. Доходи та витрати в iноземнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському 
облiку у нацiональнiй валютi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату їх визнання. 
Активи та зобов’язання в iноземних валютах та банкiвських металах вiдображаються у фiнансовiй 
звiтностi в гривневому еквiвалентi за офiцiйним курсом на 31 грудня 2015 р. або на дату їх 
визнання. Основнi офiцiйнi курси гривнi до iноземних валют, встановленi НБУ, що 
використовувалися для переоцiнки в гривню залишкiв рахункiв в iноземнiй валютi, були 
наступними: Код валюти Назва валюти та кiлькiсть 31 грудня 2015 31 грудня 2014 826 GBP 100 
англiйських фунтiв стерлiнгiв 3 553,3176 2 452,5514 840 USD 100 доларiв США 2 400,0667 1 
576,8556 985 PLN 100 польських злотих 618,4700 447,0378 643 RUB 10 росiйських рублiв 3,2931 



3,0304 756 CHF 100 швейцарських франкiв 2 424,9241 1 599,0113 978 EUR 100 ЄВРО 2 622,3129 1 
923,2908 Для зниження валютних ризикiв Банк дотримується нормативiв вiдкритої валютної 
позицiї. Примiтка 4.37. Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань Банк згортає фiнансовий актив та 
фiнансове зобов’язання з вiдображенням чистої суми у Звiтi про фiнансовий стан, якщо i тiльки 
якщо: а) має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум; б) має намiр погасити 
зобов’язання на нетто-основi або продати актив i одночасно погасити зобов’язання. При облiку 
передачi фiнансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, Банк не згортає 
переданий актив та пов’язане з ним зобов’язання. Протягом звiтного 2015 року взаємозалiк активiв 
i зобов’язань в балансi Банку не проводився. Примiтка 4.38. Активи, що перебувають у довiрчому 
управлiннi Банк здiйснює операцiї довiрчого управлiння залученими коштами вiд фiзичних та 
юридичних осiб з метою фiнансування будiвництва житла. Станом на 31 грудня 2015 року Банком 
створенi дев’ять фондiв фiнансування будiвництва, управителем яких є Банк. Фiнансовi активи, 
що перебувають у довiрчому управлiннi в Банку, облiковуються та зберiгаються окремо вiд 
власних активiв Банку. Облiк операцiй довiрчого управлiння здiйснюється за кожним 
iндивiдуальним договором про довiрче управлiння. Довiрче управлiння здiйснюється на пiдставi 
договору про довiрче управлiння, що укладений мiж Банком та довiрителем. Основними доходами 
за даним видом операцiй є комiсiйна винагорода, яку Банк отримує вiд довiрителiв i забудовникiв, 
розмiр та перiодичнiсть сплати яких визначенi вiдповiдними договорами. Примiтка 4.39. Облiк 
впливу iнфляцiї Необхiднiсть перерахування фiнансової звiтностi згiдно з МСБО 29 «Фiнансова 
звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» є питанням судження. Характеристики економiчного середовища 
України за звiтний 2015 рiк не є показниками гiперiнфляцiї, тому Банк не здiйснював перерахунок 
фiнансової звiтностi. Примiтка 4.40. Виплати працiвникам та пов’язанi з ними вiдрахування 
Виплати працiвникам включають: а) короткостроковi виплати: o заробiтна плата, внески на 
соцiальне забезпечення; o оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть; o участь у 
премiюваннi, б) виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, як, наприклад, o пенсiї (наприклад, 
пенсiї та разовi виплати при виходi на пенсiю); в) iншi довгостроковi виплати, такi як o додатковi 
оплачуванi перiоди вiдсутностi на роботi, наприклад, довгостроковi вiдпустки за вислугу рокiв або 
оплачувану академiчну вiдпустку; o виплати з нагоди ювiлеїв чи iншi виплати за вислугу рокiв; o 
виплати за тривалою непрацездатнiстю; г) виплати при звiльненнi. Основними вiдрахуваннями з 
виплат, здiйснених Банком своїм працiвникам, є єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 
соцiальне страхування (єдиний внесок), податок з доходiв фiзичних осiб та вiйськовий збiр. Також 
при нарахуваннi заробiтної плати працiвникам здiйснюється нарахування єдиного внеску. Банк 
щомiсяця формує резерв вiдпусток — забезпечення, яке створюється для оплати щорiчних 
вiдпусток працiвникам у майбутнiх перiодах. Програма недержавного пенсiйного забезпечення в 
Банку не реалiзується. Примiтка 4.41. Iнформацiя за операцiйними сегментами Згiдно з вимогами 
МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти» iнформацiю слiд розкривати як у вiдношеннi бiзнес-сегментiв, так 
i у вiдношеннi географiчних сегментiв. При цьому один з цих форматiв вважається первинним, а 
iнший - вторинним. Банк визначив первинним розкриття iнформацiї за бiзнес-сегментами, За 
географiчними сегментами звiтнiсть не розкривається зовсiм, тому що Банк не здiйснює дiяльнiсть 
за межами України. Формування операцiйних сегментiв здiйснюється на основi видiлених 
напрямкiв операцiйної дiяльностi: 1) послуги корпоративним клiєнтам; 2) послуги роздрiбного 
бiзнесу; 3) мiжбанкiвський бiзнес. Операцiйний банкiвський сегмент визнається звiтним, якщо 
бiльша частина його доходу створюється вiд послуг зовнiшнiм клiєнтам, i одночасно показники 
його дiяльностi вiдповiдають одному з таких критерiїв: дохiд даного сегмента становить не менше 
10 % сукупного доходу; фiнансовий результат даного сегмента становить не менше 10 % 
сумарного фiнансового результату; балансова вартiсть активiв даного сегмента становить не 
менше 10 % сукупної вартостi активiв усiх операцiйних сегментiв. Операцiї мiж сегментами 
виконуються на звичайних ринкових умовах. Ресурси перерозподiляються мiж сегментами, що 
викликає появу трансфертних витрат або доходiв сегменту. Iнших вагомих перерозподiлiв мiж 
сегментами не iснує. Активи та зобов’язання сегменту складають бiльшу частину валюти балансу 
та не виключають податковi наслiдки. Капiтал не закрiплюється за сегментами за виключенням 
результату поточного року та iншого сукупного доходу. Змiн в облiковiй полiтицi щодо визнання 
та розподiлу сегментiв у звiтному роцi не вiдбувалось. Примiтка 4.42. Операцiї з пов’язаними 



особами Банк визначає перелiк пов’язаних iз Банком осiб вiдповiдно до вимог Мiжнародно 
стандарту бухгалтерського облiку 24 «Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони», вимог Закону 
«Про банки i банкiвську дiяльнiсть» та Положення про визначення пов’язаних iз банком осiб, 
затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.05.2015 р. № 315. 
Угоди, що здiйснюються з пов'язаними з Банком особами, не можуть передбачати умови, що не є 
поточними ринковими умовами. Угоди, укладенi з пов'язаними з Банком особами на умовах, що 
не є поточними ринковими умовами, визнаються недiйсними з моменту їх укладення. Примiтка 
4.43. Змiни в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках, виправлення суттєвих помилок та подання їх у 
фiнансових звiтах Змiни в облiковiй полiтицi здiйснюються у випадках, коли необхiдно перейти на 
вимоги нового або переглянутого стандарту або роз’яснення, а також iз власної iнiцiативи Банку, 
якщо в результатi таких змiн викладена у фiнансовiй звiтностi iнформацiя буде бiльш надiйною та 
змiстовною. Суттєвих помилок у фiнансовому облiку Банку за 2015 рiк не виявлено. Коригуючi 
проведення виконувались за операцiями з формування резервiв пiд можливi втрати за активними 
операцiями. Виправлень помилок попереднiх перiодiв не вiдбувалось. Примiтка 4.44. Суттєвi 
облiковi судження та оцiнки, їх вплив на визнання активiв та зобов’язань Пiдготовка фiнансової 
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд Банку формування певних суджень, оцiнок та 
припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, а також на суми активiв 
та зобов’язань, доходiв i витрат, що вiдображенi у звiтностi. Оцiнки та пов’язанi з ними 
припущення ґрунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, що вважаються 
обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень вiдносно 
балансової вартостi активiв та зобов’язань. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий 
вплив на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть 
бути значнi коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань, протягом наступних перiодiв, 
включають: Безперервнiсть дiяльностi - Банк керується припущенням, що його дiяльнiсть 
продовжуватиметься у майбутньому, не має нi намiру, нi потреби лiквiдацiї або суттєвого 
скорочення об’єму операцiй. Збитки визнання зменшення корисностi кредитiв. Банк оцiнює 
зменшення корисної вартостi шляхом оцiнки ймовiрностi погашення позик та вiдшкодування 
авансiв на основi аналiзу окремих позичальникiв по окремо взятих значних позиках, а також в 
сукупностi по позиках з подiбними умовами та характеристиками ризику. Фактори, що беруться 
до уваги при оцiнцi окремих позик, включають iсторiю погашення, поточний фiнансовий стан 
позичальника, стан обслуговування боргу та заставу, якщо така iснує. Суми резервiв на покриття 
збиткiв вiд зменшення корисностi у фiнансовiй звiтностi визначались на основi iснуючих 
економiчних та полiтичних умов. Банк не здатен передбачити, якi змiни в економiчнiй та 
полiтичнiй ситуацiї вiдбудуться в Українi та який вплив такi змiни можуть спричинити на 
достатнiсть резервiв на покриття збиткiв у майбутнiх перiодах. Для визначення суми зменшення 
корисностi керiвництво проводить оцiнку сум та строкiв майбутнiх платежiв з погашення основної 
суми та процентiв i надходжень вiд реалiзацiї застави, якщо така iснує. Пiсля цього цi грошовi 
потоки дисконтуються iз застосуванням початкової процентної ставки по позицi. Фактичнi 
платежi з погашення основної суми заборгованостi та вiдсоткiв залежать вiд спроможностi 
позичальника генерувати грошовi потоки вiд операцiй або отримати альтернативне фiнансування i 
можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. У Примiтцi 8 наводиться iнформацiя про балансову 
вартiсть кредитiв та суми визнаних резервiв пiд знецiнення кредитiв. Якби фактичнi суми 
погашення були б меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Банк повинен був би вiдобразити в 
облiку додатковi витрати у зв’язку зi зменшенням корисностi. Справедлива вартiсть фiнансових 
iнструментiв. Якщо справедливу вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань, вiдображених у Звiтi 
про фiнансовий стан, неможливо визначити на основi цiн на активному ринку, вона визначається з 
використанням рiзних методик оцiнки, що включають застосування математичних моделей. 
Вихiднi данi для цих моделей визначаються на основi спостережуваного ринку, за можливостi, а 
коли це неможливо, то при визначеннi справедливої вартостi використовуються необхiднi певнi 
судження. Примiтка 5. Перехiд на новi та переглянутi стандарти Новi та переглянутi стандарти та 
iнтерпретацiї, що повиннi застосовуватись Банком В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що 
застосовувалась у попередньому звiтному роцi. Деякi новi стандарти та iнтерпретацiї стали 
обов’язковими для застосування з 1 сiчня 2015 року. Нижче наведена iнформацiя щодо нових та 



переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, якi повиннi застосовуватись Банком з 1 сiчня 2015 
року:: Поправки до МСБУ 19 – «Програми з визначеною виплатою: внески працiвникiв». 
Поправки уточняють вимоги, якi ставляться до того, яким чином внески працiвникiв або третiх 
осiб, якi пов'язанi з послугами, слiд вiднести до перiодiв надання послуги. Крiм того, вона 
дозволяє, але не зобов’язує, визнавати такi внески як зниження вартостi послуг в перiодi, в якому 
вiдповiдна послуга надається, у випадку, якщо сума внеску не залежить вiд числа рокiв надання 
послуг. Данi поправки не мали впливу на фiнансовий стан або фiнансовi результати дiяльностi 
Банку. «Щорiчнi вдосконалення МСФЗ» (цикл 2010 - 2012 рокiв). МСФЗ 2 «Платiж на основi 
акцiй». Дане вдосконалення роз’яснює термiн умови набуття права шляхом видiлення термiнiв 
умови про результати дiяльностi та умови про стаж роботи,якi ранiше включалися у термiн умови 
набуття права. МСФЗ 3 «Об’єднання бiзнесу». Дане вдосконалення роз’яснює, що непередбачена 
компенсацiя оцiнюється як зобов’язання або як iнструмент капiталу на основi МСБУ 32 
«Фiнансовi iнструменти: подання», а також вимагає, щоб непередбаченi компенсацiї, що не 
класифiкуються як капiтал, переоцiнювалися до справедливої вартостi на кожну звiтну дату з 
визнанням змiни у справедливiй вартостi через прибуток чи збиток. МСФЗ 8 «Операцiйнi 
сегменти». Дане вдосконалення вимагає додатковi розкриття стосовно суджень керiвництва, коли 
операцiйнi сегменти об’єднувалися для представлення у видi звiтного сегменту. Вдосконалення 
також роз’яснює, що звiрка суми активiв звiтних сегментiв до активiв пiдприємства вимагається 
тiльки тодi, коли оцiнка активiв сегмента регулярно подається керiвнику, який приймає операцiйнi 
рiшення. МСФЗ 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю». Дане вдосконалення роз’яснює, що 
короткострокова дебiторська та кредиторська заборгованостi, за якими не встановлена процентна 
ставка, можуть, як i ранiше, оцiнюватися за первiсною сумою, без дисконтування, якщо ефект вiд 
дисконтування є несуттєвим. МСБО 16 «Основнi засоби» та МСБО 38 «Нематерiальнi активи». 
Дане вдосконалення роз’яснює, як обчислюється накопичена амортизацiя, коли об'єкти основних 
засобiв та нематерiальних активiв вiдображаються за допомогою моделi переоцiнки. Чиста 
балансова вартiсть активу коригується до переоцiненої вартостi таким iз двох способiв: - валова 
балансова вартiсть коригується вiдповiдно до балансової вартостi (наприклад, пропорцiйно змiнi 
чистої балансової вартостi або з посиланням на спостережуванi ринковi данi). Накопичена 
амортизацiя також коригується еквiвалентно до рiзницi мiж мiж валовою сумою та чистою 
балансовою вартiстю. - Накопичена амортизацiя елiмiнується проти валової балансової вартостi. 
МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн». Дане вдосконалення роз’яснює, що у 
випадку, коли послуги з управлiння компанiєю, що звiтує (або її материнською компанiєю), 
надаються їй iншою спецiалiзованою компанiєю, така компанiя буде зв’язаною стороною для 
компанiї, що звiтує, i:Потребує окремого розкриття суми витрат на управлiння, наданих окремiй 
спецiалiзованiй компанiї; - Не потребує розкриття вказаної суми витрат за категорiями, як того 
вимагає МСБО 24.17. Прийняття даних удосконалень не мало впливу на фiнансову звiтнiсть 
Банку. «Щорiчнi удосконалення МСФЗ» (цикл 2011 - 2013 рокiв). МСФЗ 1 «Перше застосування 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Дане удосконалення роз’яснює, що компанiї мають 
право вибору: - Застосовувати тiльки МСФЗ, якi обов’язковi для застосування в звiтному перiодi; - 
або також застосовувати один чи декiлька МСФЗ, якi не є обов’язковими, але їх можна 
застосовувати достроково. МСФЗ 3 «Об’єднання бiзнесу». Дане вдосконалення роз’яснює, що 
формування всiх видiв спiльної дiяльностi, визначених у МСФЗ 11 «Спiльнi угоди» (а саме спiльна 
дiяльнiсть та спiльнi операцiї),виключаються зi сфери застосування МСФЗ 3. Виключення зi сфери 
застосування вiдноситься тiльки до облiку спiльних угод у її власнiй фiнансовiй звiтностi i не 
вiдноситься до облiку сторонами спiльної дiяльностi своїх часток у спiльних угодах. МСФЗ 13 
«Оцiнка за справедливою вартiстю». МСФЗ 13.52 визначає сферу застосування винятку, який 
дозволяє органiзацiї оцiнювати справедливу вартiсть групи фiнансових активiв та фiнансових 
зобов'язань на нетто-основi (виняток для портфелю цiнних паперiв). Дане вдосконалення 
роз’яснює, що виняток для портфелю цiнних паперiв застосовується до всiх договорiв, що входять 
у сферу МСФЗ 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» (або МСФЗ 9 «Фiнансовi 
iнструменти», якщо вiн був прийнятий достроково), незалежно вiд чи вiдповiдають вони 
визначенню фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань в МСФЗ 32 «Фiнансовi iнструменти: 
подання». МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть». Дане вдосконалення зазначає, що для 



визначення, чи є придбання iнвестицiйної нерухомостi угодою з об'єднання бiзнесу потрiбно 
судження стосовно конкретних вимог МСФЗ 3 «Об’єднання бiзнесу», незалежно вiд вимог МСБО 
40, а саме: - Чи буде придбання iнвестицiйної нерухомостi придбанням активу, групи активiв чи 
об’єднанням бiзнесу (застосовуються тiльки вимоги МСФЗ 3). - Розмежування мiж iнвестицiйною 
нерухомiстю та нерухомiстю, зайнятою власником (застосовуються тiльки вимоги МСФЗ 40). 
Прийняття даних удосконалень не мало впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. МСФЗ та 
Iнтерпретацiї, що не набрали чинностi Банк не застосовував наступнi МСФЗ та Iнтерпретацiї до 
МСФЗ та МСБО, якi були опублiкованi, але не набрали чинностi: МСФЗ 9 «Фiнансовi 
iнструменти». У липнi 2014 була випущена остаточна редакцiя МСФЗ 9, яка вiдображає 
результати всiх етапiв проекту за фiнансовими iнструментами i замiнює МСБО 39 «Фiнансовi 
iнструменти: визнання та оцiнка» i всi попереднi редакцiї МСФЗ 9. Стандарт вводить новi вимоги 
щодо класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку хеджування. МСФЗ 9 набирає чинностi для 
рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається 
дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної 
iнформацiї не є обов'язковим. Застосування МСФЗ 9 матиме вплив на класифiкацiю та оцiнку 
фiнансових активiв Банку, але не матиме впливу на класифiкацiю та оцiнку фiнансових 
зобов'язань Банку. Поправки до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» та МСБО 28 
«Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства» - Продаж або внесок активiв мiж 
iнвестором та асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством. Поправки розглядають 
протирiччя мiж МСФЗ 10 i МСБО 28, в частинi облiку втрати контролю над дочiрньою компанiєю, 
яка продається асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки 
роз'яснюють, що прибутки чи збитки, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що 
представляють собою бiзнес, згiдно з визначенням в МСФЗ 3, в угодi мiж iнвестором i його 
асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак 
прибутки чи збитки, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять 
собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у iнших, нiж компанiя iнвестора в 
асоцiйованiй компанiї чи спiльному пiдприємствi. Поправки набувають чинностi для рiчних 
звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати та застосовуються 
перспективно, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не матимуть впливу на 
фiнансову звiтнiсть Банку. Поправки до МСФЗ 10, «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ 12 
«Розкриття iнформацiї про частки в iнших компанiях» та МСБУ 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi 
компанiї та спiльнi пiдприємства»: «Iнвестицiйнi компанiї – застосування виключення з вимог 
щодо консолiдацiї». Поправки розглядають питання, якi виникають при застосуваннi виключень 
щодо iнвестицiйних компанiй згiдно з МСФЗ 10. Поправки до МСФЗ 10 роз'яснюють, що 
виключення з вимоги про надання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується до 
материнської компанiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної компанiї, яка оцiнює свої 
дочiрнi компанiї за справедливою вартiстю. Крiм цього, поправки до МСФЗ 10 роз'яснюють, що 
консолiдацiї пiдлягає тiльки така дочiрня компанiя iнвестицiйної компанiї, яка сама не є 
iнвестицiйною компанiєю i надає iнвестицiйнiй компанiї допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi 
компанiї iнвестицiйної компанiї оцiнюються за справедливою вартiстю. Поправки до МСБО 28 
дозволяють iнвестору при застосуваннi методу участi в капiталi зберегти оцiнку за справедливою 
вартiстю, застосовану його асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством, якi є 
iнвестицiйною компанiєю, до своїх власних часток участi в дочiрнiх компанiях. Поправки 
набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, 
при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не матимуть впливу на фiнансову 
звiтнiсть Банку. Поправки до МСФЗ 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть: Облiк придбання часток 
участi у спiльних операцiях». Данi поправки вимагають, щоб учасник спiльних операцiй 
враховував придбанi частки участi у спiльнiй дiяльностi, дiяльнiсть якої являється бiзнесом, згiдно 
з вiдповiдними принципами МСФЗ 3 «Об’єднання бiзнесу» для облiку об'єднання бiзнесу. 
Поправки також роз'яснюють, що частки участi в спiльнiй операцiї, якi були придбанi ранiше, не 
переоцiнюються при придбаннi додаткової частки участi в тiй же спiльної операцiї, якщо 
зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ 11 було добавлено виключення зi сфери 
застосування, згiдно котрому данi поправки не застосовуються, якщо сторони, якi здiйснюють 



спiльний контроль (включаючи компанiю, що звiтує), находяться пiд спiльним контролем однiєї i 
тiєї ж кiнцевої контролюючої сторони. Поправки набувають чинностi на перспективнiй основi для 
рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається 
дострокове застосування. Очiкується, що поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть 
Банку. МСФЗ 14 «Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць». МСФЗ 14 є необов'язковим 
стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифному регулюванню, 
продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними дiючих принципiв облiкової полiтики 
щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ. 
Органiзацiї, що застосовують МСФЗ 14, повиннi представити рахунки вiдкладених тарифних 
рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а за такими залишками - окремими 
рядками у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Стандарт вимагає розкриття 
iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов'язанi з ним ризики, а також про вплив 
такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. МСФЗ 14 набирає чинностi для рiчних 
звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати. Оскiльки Банк уже готує 
звiтнiсть за МСФЗ, вiн не може застосовувати даний стандарт. МСФЗ 15 «Виручка за договорами з 
клiєнтами». МСФЗ 15 передбачає нову модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися 
щодо виручки за договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ 15 виручка визнається в сумi, яка 
вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу активiв 
або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i 
визнання виручки. Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi 
дiючi вимоги до визнання виручки згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних звiтних 
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, ретроспективно в повному обсязi або з 
використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу, при цьому допускається дострокове 
застосування. В даний час Банк оцiнює вплив МСФЗ 15 i планує застосувати новий стандарт на 
вiдповiдну дату набрання чинностi. МСФЗ 16 «Договори оренди». 13 сiчня 2016 року Рада з 
МСФЗ опублiкувала новий стандарт з облiку оренди. МСФЗ 16 встановлює принципи для 
визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї з оренди, з метою забезпечення того, щоб 
орендарi та орендодавцi надавали у фiнансової звiтностi вiдповiдну iнформацiю, яка сумлiнно 
представляє змiст цих угод. МСФЗ (IFRS) 16 скасовує поточну подвiйну модель облiку оренди 
орендарями, вiдповiдно до якої договори фiнансової оренди вiдображаються в звiтi про 
фiнансовий стан, а договори операцiйної оренди не вiдображаються. Замiсть неї вводиться єдина 
модель вiдображення всiх договорiв оренди в звiтi про фiнансовий стан в порядку, схожому з 
поточним порядком облiку договорiв фiнансової оренди. Для орендарiв стане необхiдним 
визнавати в звiтi про фiнансовий стан зобов'язання по орендi з нарахуванням вiдсоткiв, i 
одночасно визнавати вiдповiдний новий актив. Змiниться також i облiк оренди протягом термiну її 
дiї. Зокрема, тепер компанiї будуть на початкових етапах оренди визнавати витрати в бiльших 
сумах (внаслiдок фiнансових витрат) майже за всiма договорами оренди, навiть якщо щорiчна 
орендна плата є незмiнною. Обов'язкове прийняття для перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 
сiчня 2019 року. На даний час керiвництво Банку оцiнює вплив даної поправки на свою фiнансову 
звiтнiсть. Поправки до МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» - «Iнiцiатива з розкриття 
iнформацiї». Цi поправки скорiш уточнюють, нiж суттєво змiнюють, iснуючi в МСБО 1 вимоги. 
Поправки роз’яснюють наступне: - вимоги до суттєвостi в МСБО 1; - окремi статтi в звiтi(ах) про 
прибуток i збиток та iнший сукупний дохiд i звiтi про фiнансовий стан можуть бути дезагрегованi; 
- у компанiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi; - частка 
iншого сукупного доходу асоцiйованих компанiй та спiльних пiдприємств, якi облiковуються за 
методом участi в капiталi, має бути представлена агреговано в рамках однiєї статтi i 
класифiкуватися як статтi, якi будуть чи не будуть згодом рекласифiкованi до складу прибутку чи 
збитку. Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових 
промiжних пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i у звiтi про прибутки i збитки та iнший 
сукупний дохiд. Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 
сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що 
поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. Поправки до МСБО 16 «Основнi 
засоби» та МСБО 38 «Нематерiальнi активи: Уточнення прийнятних методiв зносу i амортизацiї». 



Поправки роз'яснюють, що виручка вiдображає структуру економiчних вигод, якi генеруються в 
результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються 
в рамках використання активу. В результатi заснований на виручцi метод не може 
використовуватися для нарахування зносу основних засобiв i може використовуватися тiльки в 
рiдкiсних випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправки застосовуються на 
перспективнiй основi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї 
дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що поправки не матимуть 
впливу на фiнансову звiтнiсть Банку, оскiльки Банк не використовував заснований на виручцi 
метод для амортизацiї необоротних активiв. Поправки до МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» - 
Метод участi у капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi. Поправки дозволяють органiзацiям 
використовувати метод участi у капiталi для облiку iнвестицiй у дочiрнi компанiї, спiльнi 
пiдприємства та асоцiйованi компанiї в окремiй фiнансовiй звiтностi. Органiзацiї, якi вже 
застосовують МСФЗ i приймають рiшення про перехiд на метод участi у капiталi в своїй окремiй 
фiнансовiй звiтностi, повиннi будуть застосовувати цю змiну ретроспективно. Органiзацiї, що 
вперше застосовують МСФЗ i приймають рiшення про використання методу участi у капiталi в 
своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, зобов'язанi застосовувати цей метод з дати переходу на МСФЗ. 
Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї 
дати, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не матимуть впливу на 
фiнансову звiтнiсть Банку. Поправки до МСБО 41 «Сiльське господарство: плодоноснi рослини». 
Поправки вносять змiни у вимоги до облiку бiологiчних активiв, якi вiдповiдають визначенню 
плодоносних рослин. Такi активи бiльш не належать до сфери застосування МСБО 41, натомiсть 
до них застосовується МСБО 16 «Основнi засоби». Пiсля первiсного визнання плодоноснi рослини 
будуть оцiнюватися згiдно МСБО 16 по накопичених фактичних витратах (до дозрiвання) i з 
використанням облiку моделi по накопиченим фактичним витратам або моделi переоцiнки (пiсля 
дозрiвання). Поправки також пiдтверджують, що продукцiя плодоносних рослин, як i ранiше, 
залишається в сферi застосування МСБО 41 та повинна оцiнюватися за справедливою вартiстю за 
вирахуванням витрат на продаж. Вiдносно державних субсидiй, що вiдносяться до плодоносних 
рослин, застосовуватиметься МСБО 20 "Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про 
державну допомогу». Поправки застосовуються ретроспективно до рiчних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. 
Поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. «Щорiчнi удосконалення МСФЗ» 
(цикл 2012 - 2014 рокiв). МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена 
дiяльнiсть» - Змiна способу вибуття. Поправка роз'яснює, що рекласифiкацiя активу або групи 
вибуття з утримуваних для продажу в групу тих, що пiдлягають розподiлу власникам, або 
навпаки, вважається продовженням початкового плану вибуття. Пiсля рекласифiкацiї 
застосовуються вимоги МСФЗ 5 до класифiкацiї, подання та оцiнки. Якщо актив перестає бути 
класифiкований як призначений для розподiлу на користь власникiв, застосовуються вимоги 
МСФЗ 5 для активiв, якi перестають класифiкуватися як призначенi для продажу. МСФЗ 7 
«Фiнансовi iнструменти: Розкриття». Контракти на обслуговування. Поправка роз'яснює 
обставини, в яких пiдприємство зберiгає подальшу участь при обслуговуваннi переданого активу. 
Подальша участь iснує, якщо пiдприємство, яке надає послуги, має майбутнi вигоди вiд 
переданого фiнансового активу. Прикладами, коли подальша участь iснує, є ситуацiї, де плата за 
обслуговування являє собою: - змiнну винагороду, яка залежить вiд суми переданого активу; або - 
фiксовану винагороду, яку може бути не виплачено в повному обсязi через невиконання 
переданого фiнансового активу. Поправка повинна застосовуватися ретроспективно вiдповiдно до 
МСФЗ 8 «Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки». Тим не менш, поправка не 
повинна застосовуватися протягом будь-якого перiоду, що розпочався до рiчного перiоду, в якому 
компанiя вперше застосовує поправку. Застосування поправок по взаємозалiку у скороченiй 
промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Ще одна поправка до МСФЗ 7 роз'яснює, що застосування 
поправки Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань (Поправки до МСФЗ 7), 
випущеної в груднi 2011 року, явно не вимагається для всiх промiжних перiодiв. Тим не менш, 
слiд зазначити, що в деяких випадках може знадобитися включення в скорочену промiжну 
фiнансову звiтнiсть розкриття з метою дотримання вимог МСФЗ 34. МСБО 19 «Виплати 



працiвникам» - Ставка дисконтування - регiональнi ринки. Поправка роз'яснює, що високоякiснi 
корпоративнi облiгацiї, якi використовуються для визначення ставки дисконтування для облiку 
винагород працiвникам, повиннi бути вираженi в тiй же валютi, в якiй виплачується вiдповiдна 
винагорода працiвникам. У разi вiдсутностi ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, 
деномiнованих в конкретних валютах, необхiдно використовувати ставки за державними 
облiгацiями. Пiдприємства зобов'язанi застосовувати зазначенi змiни з самого раннього 
порiвняльного перiоду, представленого у фiнансовiй звiтностi, початковi коригування визнаються 
у складi нерозподiленого прибутку на початок цього перiоду. МСБО 34 «Промiжна фiнансова 
звiтнiсть» Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в 
промiжнiй фiнансовiй звiтностi, або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту, наприклад, в 
коментарях керiвництва або в звiтi про оцiнку ризикiв, iз зазначенням вiдповiдних перехресних 
посилань в промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi 
повинна бути доступна для користувачiв на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна 
фiнансова звiтнiсть. Данi удосконалення набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. Прийняття даних удосконалень не матиме 
впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 19 сiчня 2016 Рада з мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку опублiкувала остаточнi поправки до МСБО 12 «Податок на прибуток». 
Рада зробила висновок, що рiзноманiтнiсть практик навколо визнання вiдстроченого податкового 
активу, пов'язаного з борговим iнструментом, який оцiнюється за справедливою вартiстю, в 
основному викликано невизначенiстю в застосуваннi деяких принципiв МСБО 12 та, вiдповiдно, 
роз’яснює, коли вiдстрочений податковий актив повинен бути визнаний для нереалiзованих 
збиткiв, що виникають за операцiями з борговими iнструментами. Поправки набувають чинностi 
для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2017 року з можливiстю дострокового 
застосування. 29 сiчня 2016 року Рада з МСФЗ опублiкувала поправки до МСБО 7 «Звiт про рух 
грошових коштiв». Поправки покликанi уточнити МСБО 7, щоб полiпшити iнформацiю, що 
надається користувачам фiнансової звiтностi про фiнансову дiяльнiсть суб'єкта господарювання. 
Метою поправок є надання такого розкриття iнформацiї, яке дозволяло б користувачам фiнансової 
звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, що виникають в результатi фiнансової дiяльностi. Для 
досягнення цiєї мети Рада з МСФЗ вимагає, щоб такi змiни в зобов'язаннях, що виникають в 
результатi фiнансової дiяльностi, розкривалися в необхiдному обсязi: (I) змiни грошових потокiв 
вiд фiнансування; (II) змiни, пов'язанi з придбанням або втратою контролю над дочiрнiми 
пiдприємствами та бiзнесом; (III) вплив змiн валютних курсiв; (IV) змiни у справедливiй вартостi; 
i (V) iншi змiни. Таке розкриття iнформацiї можливо виконати шляхом проведення звiрки вхiдних 
та вихiдних залишкiв, представлених у звiтi про фiнансовий стан, якi виникли вiд фiнансової 
дiяльностi. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 
2017 року з можливiстю дострокового застосування. Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти (тис.грн.) Рядок Найменування статтi Звiтний перiод 
Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Готiвковi кошти 30 516 24 594 2 Кошти в Нацiональному банку 
України (крiм обов'язкових резервiв) 98 407 159 733 3 Кореспондентськi рахунки, депозити та 
кредити овернайт у банках: 1 975 292 825 3.1 України 1 975 206 249 3.2 iнших країн - 86 576 4 
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 130 898 477 152 Грошовi еквiваленти, що фактично 
були забезпеченi цiнними паперами, придбаними за договорами репо, та цiнних паперiв, якi 
можливо продати чи перезакласти у Банку вiдсутнi. Таблиця 6.2. Аналiз кредитної якостi 
еквiвалентiв грошових коштiв за звiтний перiод (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 
Кореспондентськi рахунки Кредити - овернайт Усього 1 2 3 4 5 1 у 20 найбiльших банках України 
- - - 2 в iнших банках України 1 975 - 1 975 3 Усього еквiвалентiв грошових коштiв 1 975 - 1 975 
Таблиця 6.3. Аналiз кредитної якостi еквiвалентiв грошових коштiв за попереднiй перiод (тис.грн.) 
Рядок Найменування статтi Кореспондентськi рахунки Кредити - овернайт Усього 1 2 3 4 5 1 у 20 
найбiльших банках України - - - 2 в iнших банках України 10 923 195 326 206 249 3 у великих 
банках країн ОЕСР 85 929 - 85 929 4 в iнших банках країн ОЕСР 137 - 137 5 в iнших банках 510 - 
510 6 Усього еквiвалентiв грошових коштiв 97 499 195 326 292 825 Примiтка 7. Кошти в iнших 
банках Таблиця 7.1. Кошти в iнших банках Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй 
перiод 1 2 3 4 1 Кореспондентськi рахунки у банках: 263 492 - 1.1 України 81 056 - 1.2 iнших країн 



182 436 - 2 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (39 305) - 4 Усього коштiв у банках за 
мiнусом резервiв 224 187 - Таблиця 7.2. Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за звiтний 
перiод Рядок Найменування статтi Коррахунки Усього 1 2 3 5 1 Непростроченi i незнецiненi: 180 
554 180 554 1.2 У велики банках країн ОЕСР 180 554 180 554 2 Знецiненi кошти, якi оцiненi на 
iндивiдуальнiй основi 82 938 82 938 2.1 Без затримки платежу 82 938 82 938 3 Кошти в iнших 
банках до вирахування резервiв 263 492 263 492 4 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (39 
305) (39 305) 5 Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв 224 187 224 187 Таблиця 
«Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за попереднiй перiод» не надається у зв’язку з 
вiдсутнiстю коштiв в iнших банках на вiдповiдну дату. Таблиця 7.3. Аналiз змiни резерву пiд 
знецiнення коштiв в iнших банках Рядок Рух резервiв Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 
Резерв пiд знецiнення за станом на початок перiоду - (3 947) 2 (Збiльшення)/зменшення резерву 
пiд знецiнення протягом перiоду (39 305) 3 947 3 Резерв пiд знецiнення за станом на кiнець 
перiоду (39 305) - Примiтка 8. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Таблиця 8.1. Кредити та 
заборгованiсть клiєнтiв Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 
Кредити, що наданi юридичним особам 5 135 645 3 603 690 2 Кредити, що наданi фiзичним особам 
- пiдприємцям 20 665 20 171 3 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 1 583 2 262 4 Кредити, що наданi 
фiзичним особам на поточнi потреби 12 860 23 015 5 Iншi кредити, що наданi фiзичним особам 4 
116 1 712 6 Резерв пiд знецiнення кредитiв (117 866) (103 955) 7 Усього кредитiв за мiнусом 
резервiв 5 057 003 3 546 895 У Банку немає отриманих у заставу цiнних паперiв, якi є 
забезпеченням за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв за операцiями репо. Таблиця 8.2. Аналiз 
змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за звiтний перiод Рядок Рух резервiв Кредити, що 
наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям Iпотечнi кредити 
фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що наданi 
фiзичним особам Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Залишок за станом на початок перiоду (103 316) (58) (36) 
(357) (188) (103 955) 2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (25 363) 
10 30 (706) (29) (26 058) 3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву 12 147 - - - - 12 
147 4 Залишок за станом на кiнець перiоду (116 532) (48) (6) (1 063) (217) (117 866) Таблиця 8.3. 
Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за попереднiй перiод Рядок Рух резервiв 
Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям 
Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi 
кредити, що наданi фiзичним особам Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Залишок за станом на початок 
перiоду (53 346) (467) (1) (112) - (53 926) 2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення 
протягом перiоду (49 970) 292 (35) (240) (188) (50 141) 3 Списання безнадiйної заборгованостi за 
рахунок резерву - 117 - - - 117 4 Курсовi рiзницi за резервами - - - (5) - (5) 5 Залишок за станом на 
кiнець перiоду (103 316) (58) (36) (357) (188) (103 955) Таблиця 8.4. Структура кредитiв за видами 
економiчної дiяльностi (тис.грн.) Рядок Вид економiчної дiяльностi Звiтний перiод Попереднiй 
перiод сума % сума % 1 2 3 4 5 6 1 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання 
послуг 712 470 13,8 714 149 19,6 2 Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв 
особистого вжитку 2 445 625 47,3 1 573 165 43,1 3 Сiльське господарство, мисливство, лiсове 
господарство 33 953 0,7 33 427 0,9 4 Будiвництво будiвель 679 233 13,1 578 227 15,9 5 Наземний i 
трубопровiдний транспорт 159 910 3,1 152 718 4,2 6 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв 
тимчасового розмiщення 194 701 3,7 128 158 3,5 7 Виробництво машин, устаткування та iншої 
продукцiї 240 300 4,6 194 950 5,3 8 Дiяльнiсть у сферi спорту, органiзацiя вiдпочинку та розваг 182 
702 3,5 49 174 1,3 9 Фiзичнi особи 18 559 0,4 26 990 0,7 10 Iншi 507 416 9,8 199 892 5,5 11 Усього 
кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 5 174 869 100 3 650 850 100 У таблицi зазначено 
данi про залишки заборгованостi за кредитами, якi розподiлено за видами економiчної дiяльностi. 
Основними секторами економiки, якi кредитує Банк є: торгiвля; операцiї з нерухомим майном; 
будiвництво будiвель; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв тощо. Банком для мiнiмiзацiї 
кредитного ризику встановлюються галузевi лiмiти кредитування, якi протягом звiтного року не 
порушувалися. Таблиця 8.5. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за звiтний перiод 
Рядок Найменування статтi Кредити, наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним 
особам - пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на 
поточнi потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним особам Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Незабезпеченi 



кредити 149 001 - - - 4 116 153 116 2 Кредити, що забезпеченi: 2.1 грошовими коштами 1 972 650 2 
512 - 93 - 1 975 255 2.2 цiнними паперами 109 379 109 379 2.3 нерухомим майном 1 597 929 8 749 1 
583 7 784 - 1 616 046 2.3.1 у т. ч. житлового призначення 74 955 - 1 583 1 087 - 77 624 2.4 
гарантiями i поручительствами 21 079 - - - - 21 079 2.5 iншими активами 1 285 607 9 404 - 4 983 - 1 
299 994 3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 5 135 645 20 665 1 583 12 860 4 
116 5 174 869 Протягом звiтного року Банк не здiйснював придбання фiнансових та нефiнансових 
активiв шляхом звернення стягнення на предмет застави або реалiзацiї права за iншими 
iнструментами, що зменшують кредитний ризик. Таблиця 8.6. Iнформацiя про кредити в розрiзi 
видiв забезпечення за попереднiй перiод Рядок Найменування статтi Кредити, наданi юридичним 
особам Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб 
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним 
особам Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Незабезпеченi кредити 129 345 - - - 1 702 131 047 2 Кредити, що 
забезпеченi: 2.1 грошовими коштами 1 190 625 6 386 - 16 931 10 1 213 951 2.2 нерухомим майном 1 
366 199 7 282 2 262 880 - 1 376 623 2.2.1 у т. ч. житлового призначення 68 358 - 2 159 835 - 71 352 
2.4 гарантiями i поручительствами 14 866 - - 137 - 15 003 2.5 iншими активами 902 655 6 503 - 5 
068 - 914 226 3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 3 603 690 20 171 2 262 23 
015 1 712 3 650 850 Таблиця 8.7. Аналiз кредитної якостi кредитiв за звiтний перiод Рядок 
Найменування статтi Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам 
– пiдпри-ємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi 
потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним особам Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Непростроченi та 
незнецiненi: 4 277 464 2 512 851 7 739 2 436 4 291 002 1.1 великi позичальники з кредитною 
iсторiєю бiльше 2 рокiв 1 466 211 - - - - 1 466 211 1.2 кредити середнiм компанiям 361 417 2 512 - - 
- 363 929 1.3 кредити малим компанiям 2 449 837 - - - - 2 449 837 1.4 Iншi кредити фiзичним 
особам - - 851 7 739 2 436 11 026 2 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 207 774 
- - 5 031 204 213 009 2.1 без затримки платежу 115 263 - - 4 983 20 120 266 2.2 iз затримкою 
платежу до 31 дня 52 482 - - - - 52 482 2.3 iз затримкою платежу бiльше вiд 184 до 366 (367) днiв 40 
029 - - - 183 40 213 2.4 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв - - - 48 - 48 3 Знецiненi 
кредити, якi оцiненi на портфельнiй основi: 650 406 18 153 733 90 1 476 670 858 3.1 без затримки 
платежу 650 406 18 153 733 90 1 435 670 816 3.2 iз затримкою платежу до 31 дня 41 41 4 Загальна 
сума кредитiв до вирахування резервiв 5 135 645 20 665 1 583 12 860 4 116 5 174 869 5 Резерв пiд 
знецiнення за кредитами (116 532) (47) (6) (1 063) (218) (117 866) 6 Усього кредитiв за мiнусом 
резервiв 5 019 113 20 618 1 577 11 797 3 898 5 057 003 Розподiл контрагентiв Банку на великi, 
середнi та малi здiйснюється згiдно Господарського Кодексу України, а саме виходячи з обсягiв 
чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) отриманих протягом звiтного 
перiоду. Банк до малих компанiй вiдносить компанiї з доходом до 10 млн. євро, до великих - вiд 50 
млн. євро, iншi - до середнiх. Береться гривневий еквiвалент за середньорiчним курсом НБУ (24,23 
грн./євро). Зобов’язання перед Банком включають нарахованi та не сплаченi доходи та 
враховуються обсяги резервiв, сформованих за ними. Вiднесення зобов’язань позичальника перед 
Банком до певної категорiї якостi здiйснюється, виходячи з принципу найгiршого, тобто у разi 
наявностi прострочених зобов’язань (кредиту або вiдсоткiв за ним) уся сума зобов’язань за 
кредитною операцiєю вiдноситься до категорiї такого найгiршого типу заборгованостi. Таблиця 
8.8 Аналiз кредитної якостi кредитiв за попереднiй перiод Рядок Найменування статтi Кредити, що 
наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам – пiдпри-ємцям Iпотечнi кредити 
фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що наданi 
фiзичним особам Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Непростроченi та незнецiненi: 3 043 814 20 171 550 17 
293 89 3 081 917 1.1 великi позичальники з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв 77 067 - - - - 77 067 
1.2 новi великi позичальники 713 982 - - - - 713 982 1.3 кредити середнiм компанiям 65 122 - - - - 65 
122 1.4 кредити малим компанiям 2 187 644 20 171 - - - 2 207 814 1.5 Iншi кредити фiзичним 
особам - - 550 17 293 89 17 932 2 Простроченi, але незнецiненi 175 - - - - 175 2.1 iз затримкою 
платежу до 31 дня 175 - - - - 175 3 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 559 700 
- 1 712 5 722 1 624 568 758 3.1 без затримки платежу 545 967 - 1 712 5 690 1 624 554 992 3.2 iз 
затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 12 146 - - - - 12 146 3.3 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 
(367) днiв 1 588 - - 32 - 1 619 4 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 3 603 690 20 171 2 



262 23 015 1 712 3 650 850 5 Резерв пiд знецiнення за кредитами (103 316) (58) (36) (357) (188) (103 
955) 6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 3 500 373 20 114 2 226 22 658 1 524 3 546 895 Таблиця 
8.9 Вплив вартостi застави на якiсть кредиту на звiтну дату Ря-док Назва статтi Балансова вартiсть 
кредитiв Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення Вплив застави 1 2 3 4 
5 = 3 - 4 1 Кредити, наданi юридичним особам 5 019 113 3 403 650 1 615 463 2 Кредити, наданi 
фiзичним особам-пiдприємцям 20 618 15 402 5 216 3 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 1 577 5 048 (3 
471) 4 Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби 11 797 12 988 (1 191) 5 Iншi кредити 
фiзичним особам 3 898 - 3 898 6 Усього кредитiв 5 057 003 3 437 088 1 619 915 Таблиця 8.10 Вплив 
вартостi застави на якiсть кредиту на попередню дату Ря-док Назва статтi Балансова вартiсть 
кредитiв Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення Вплив застави 1 2 3 4 
5 = 3 - 4 1 Кредити, наданi юридичним особам 3 500 374 2 456 592 1 043 782 2 Кредити, наданi 
фiзичним особам-пiдприємцям 20 113 20 399 (287) 3 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 2 226 3 586 (1 
360) 4 Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби 22 658 21 236 1 422 5 Iншi кредити 
фiзичним особам 1 524 2 694 (1 170) 6 Усього кредитiв 3 546 895 2 504 507 1 042 388 Грошовi 
потоки вiд реалiзацiї забезпечення оцiнюються iз застосуванням коефiцiєнта лiквiдностi та витрат 
на реалiзацiю такого забезпечення. Оцiнка заставленого майна здiйснюється незалежним 
сертифiкованим суб’єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до статтi 3 Закону України «Про 
оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi», за процедурою, 
встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в статтi 9 цього Закону, а саме 
положеннями (нацiональними стандартами) оцiнки майна, що затверджуються Кабiнетом 
Мiнiстрiв України, методиками та iншими нормативно-правовими актами, якi розробляються з 
урахуванням вимог положень (нацiональних стандартiв) i затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв 
України або Фондом державного майна України (зокрема, Нацiональнi стандарти: № 1 «Загальнi 
засади оцiнки майна i майнових прав», № 2 «Оцiнка нерухомого майна», № 3 «Оцiнка цiлiсних 
майнових комплексiв» та iншi документи). Перегляд (актуалiзацiя) вартостi предметiв 
заставленого майна здiйснюється незалежним сертифiкованим суб’єктом оцiночної дiяльностi з 
урахуванням змiни кон’юктури ринку подiбного майна та/або стану збереження цього майна, але 
не рiдше одного разу на дванадцять мiсяцiв для нерухомостi, устаткування та транспортних 
засобiв, одного разу на шiсть мiсяцiв - для iншого майна iз застосуванням порiвняльного, 
витратного та доходного пiдходiв (окремо), а також шляхом поєднання зазначених. Примiтка 9. 
Цiннi папери в портфелi Банку на продаж Таблиця 9.1. Цiннi папери в портфелi банку на продаж 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Фiнансовi iнвестицiї в 
компанiї 784 784 2 Резерв пiд знецiнення фiнансових iнвестицiй в компанiї (784) (784) 3 Усього 
фiнансових iнвестицiй в компанiї за мiнусом резервiв - - Банк не передавав цiннi папери до 
погашення без припинення визнання у виглядi забезпечення за операцiями репо. Примiтка 10. 
Основнi засоби та нематерiальнi активи Таблиця 10.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи 
Операцiї надходження, передавання, переведення, вибуття основних засобiв та нематерiальних 
активiв зазначаються за балансовою вартiстю Найменування статтi Зе-мельнi дiлян-ки Будiвлi, 
споруди та переда-вальнi пристрої Ма-шини та облад-нання Транс-портнi засоби Iнстру-менти, 
при-лади, iнвен-тар (меблi) Iншi основ-нi засоби Iншi необо-ротнi мате-рiальнi активи 
Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та немате-рiальнi активи Нематерi-альнi 
активи Усього Балансова вартiсть на 31.12.2013р.: 13 13 038 3 485 706 1 081 636 - 12 2 389 21 360 
Первiсна вартiсть 13 16 205 11 381 1 419 3 777 1 945 1 186 12 4 030 39 968 Накопичений знос - (3 
167) (7 896) (713) (2 696) (1 309) (1 186) - (1 641) (18 608) Надходження 219 6 054 119 - 28 - 38 353 
184 6 995 Капiтальнi iнвестицiї - - - - 2 - 1 (69) 15 (51) Вибуття - - (8) - - (91) - - (16) (115) 
Амортизацiйнi вiдрахування - (812) (1 218) (205) (394) (79) (30) - (346) (3 084) Iншi змiни - - (97) - 
(3) (20) (9) (19) (84) (232) Балансова вартiсть на 31.12.2014р.: 232 18 280 2 281 501 714 446 - 277 2 
142 24 873 Первiсна вартiсть 232 22 259 11 395 1 419 3 804 1 834 1 216 277 4 129 46 565 
Накопичений знос - (3 979) (9 114) (918) (3 090) (1 388) (1 216) - (1 987) (21 692) Надходження - - 
305 866 27 88 22 1 241 798 3 347 Капiтальнi iнвестицiї - - 134 - 11 19 0 (340) 176 - Вибуття 
(залишкова вартiсть списаних ОЗ) - - (104) - (14) (21) - (1 059) - (1 198) Амортизацiйнi 
вiдрахування - (989) (1 114) (205) (306) (61) (22) - (424) (3 121) Вибуття зносу по списаних ОЗ) - - 
(294) (310) (56) (125) (68) (553) (1 406) Балансова вартiсть на 31.12.2015р. 232 17 291 1 502 1 162 



432 471 - 119 2 692 23 901 Первiсна вартiсть 232 22 259 11 436 1 975 3 772 1 795 1 170 119 4 550 47 
308 Накопичений знос - (4 968) (9 934) (813) (3 340) (1 324) (1 170) - (1 858) (23 407) Станом на 
31.12.2015: Банк не мав основних засобiв та нематерiальних активiв, стосовно яких є передбаченi 
законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження; Банк не мав 
оформлених у заставу основних засобiв;. Банк не мав основних засобiв, що тимчасово не 
використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо); Банк не мав основних засобiв, вилучених з 
експлуатацiї на продаж; первiсна вартiсть повнiстю амортизованих необоротних активiв становила 
13 220 тис. грн. (2014: 11 474 тис. грн.); в Банку вiдсутня вартiсть нематерiальних активiв, щодо 
яких є обмеження права власностi; Банк не мав створених нематерiальних активiв; Банк не мав 
збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi виникають у результатi переоцiнок, а 
також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у 
власному капiталi. Примiтка 11. Iншi фiнансовi активи Таблиця 11.1. Iншi фiнансовi активи Рядок 
Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Дебiторська заборгованiсть за 
торговими операцiями - 52 927 2 Розрахунки за конверсiйними операцiями - 2 618 3 Похiднi 
фiнансовi активи у торговому портфелi банку - 95 4 Грошовi кошти з обмеженим правом 
використання 8 730 52 510 5 Iншi фiнансовi активи 35 110 6 Резерв пiд знецiнення iнших 
фiнансових активiв (2) (1) 7 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 8 763 108 259 У 
статтi «Грошовi кошти з обмеженим правом користування» показано залишки за балансовим 
рахунком «Кошти банку у розрахунках», на якому облiковується гарантiйний депозит у ПАТ АБ 
«Пiвденний» iз забезпечення виконання зобов’язань по договору про пiдтримку членства в МПС 
VISA. Таблиця 11.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за звiтний 
перiод Рядок Рух резервiв Грошовi кошти з обмеженим правом користування Усього 1 2 3 4 1 
Залишок за станом на початок перiоду (1) - 2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення 
протягом перiоду (1) (1) 3 Залишок за станом на кiнець перiоду (2) (1) Таблиця 11.3. Аналiз 
кредитної якостi iнших фiнансових активiв за звiтний перiод Рядок Найменування статтi 
Дебiторська заборгованiсть за торговими операцiями Розрахунки за конверсiйними операцiями 
Похiднi фiнансовi активи у торговому портфелi банку Грошовi кошти з обмеженим правом 
користування Iншi фiнансовi активи Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Непрострочена та незнецiнена 
заборгованiсть: - - - 8 730 32 8 762 1.1 великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв - - - 8 
730 - 8 730 1.4 малi компанiї - - - - 32 32 2 Заборгованiсть, знецiнена на iндивiдуальнiй основi - - - - 
3 3 2.1 iз затримкою платежу до 31 дня - - - - 1 1 2.2 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 
- - - - 1 1 2.3 iз затримкою платежу бiльше 366 днiв - - - - 1 1 3 Усього iнших фiнансових активiв до 
вирахування резерву - - - 8 730 35 8 765 4 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв - - - - (2) 
(2) 5 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву - - - 8 730 33 8 763 Таблиця 11.2. Аналiз 
змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за попереднiй перiод Рядок Рух резервiв 
Грошовi кошти з обмеженим правом користування Усього 1 2 3 4 1 Залишок за станом на початок 
перiоду - - 2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (1) (1) 3 Залишок 
за станом на кiнець перiоду (1) (1) Таблиця 11.4. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових 
активiв за попереднiй перiод Рядок Найменування статтi Дебiторська заборгованiсть за торговими 
операцiями Розрахунки за конверсiйними операцiями Похiднi фiнансовi активи у торговому 
портфелi банку Грошовi кошти з обмеженим правом користування Iншi фiнансовi активи Усього 1 
2 3 4 5 6 7 8 1 Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть: 52 927 2 618 95 52 510 107 108 257 1.1 
великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв - 1 805 95 52 510 - 54 410 1.2 новi великi 
клiєнти 52 927 - - - - 52 927 1.3 середнi компанiї 813 - - - 813 1.4 малi компанiї - - - - 107 107 2 
Прострочена, але незнецiнена - - - - 1 1 2.1 iз затримкою платежу до 31 дня - - - - 1 1 3 
Заборгованiсть, знецiнена на iндивiдуальнiй основi - - - - 2 2 3.1 iз затримкою платежу до 31 дня - - 
- - 1 1 3.2 iз затримкою платежу вiд 31 до 92 днiв - - - - 1 1 4 Усього iнших фiнансових активiв до 
вирахування резерву 52 927 2 618 95 52 510 110 108 260 5 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових 
активiв - - - - (1) (1) 6 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 52 927 2 618 95 52 510 
109 108 259 Примiтка 12. Iншi активи Таблиця 12.1. Iншi активи Рядок Найменування статтi 
Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 59 10 2 
Передоплата за послуги 11 - 3 Дорогоцiннi метали 81 155 4 Iншi активи у т.ч. 793 711 4.1 Витрати 
майбутнiх перiодiв 716 652 5 Резерв (12) - 6 Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 932 876 



Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2015: оренда – 222 тис.грн., аудит – 182 тис.грн., 
комунальнi послуги 102 тис.грн., на 31.12.2014: оренда – 248 тис.грн., вiдпускнi майбутнiх 
перiодiв – 148 тис.грн. Примiтка 13. Кошти банкiв Рядок Найменування статтi Звiтний перiод 
Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв - 10 017 
2 Депозити iнших банкiв: - - 2.1 Короткостроковi - - 3 Кредити, що отриманi: - 34 271 3.1 
Короткостроковi - 34 271 4 Усього коштiв iнших банкiв - 44 288 Протягом звiтного та 
попереднього перiодiв всi зобов’язання щодо основних сум боргу Банку перед iншими банками та 
процентiв за ними сплачувались вчасно згiдно графiкiв погашення. Примiтка 14. Кошти клiєнтiв 
Таблиця 14.1. Кошти клiєнтiв Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 
1 Державнi та громадськi органiзацiї: 424 484 1.1 Поточнi рахунки 424 484 2 Iншi юридичнi особи 
2 940 704 2 119 954 2.1 Поточнi рахунки 664 345 608 777 2.2 Строковi кошти 2 276 359 1 511 177 3 
Фiзичнi особи: 1 525 690 1 265 705 3.1 Поточнi рахунки 98 109 103 340 3.2 Строковi кошти 1 427 
581 1 162 365 4 Усього коштiв клiєнтiв 4 466 818 3 386 143 Таблиця 14.2. Розподiл коштiв клiєнтiв 
за видами економiчної дiяльностi Рядок Вид економiчної дiяльностi Звiтний перiод Попереднiй 
перiод сума % сума % 1 2 3 4 5 6 1 Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 383 
057 8,6% 170 236 5,0% 2 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 237 
137 5,3% 41 434 1,2% 3 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого 
вжитку 884 458 19,8% 766 453 22,6% 4 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 23 
598 0,5% 5 276 0,2% Будiвництво будiвель та споруд 18 113 0,4% 40 321 1,2% Страхування та iншi 
фiнансовi послуги (перестрахування та недержавне пенсiйне забезпечення) 345 085 7,7% 78 119 
2,3% Нерезиденти 990 398 22,2% 778 817 23,0% 5 Фiзичнi особи 1 525 690 34,2% 1 265 705 37,4% 6 
Iншi 59 282 1,3% 239 782 7,1% 7 Усього коштiв клiєнтiв 4 466 818 100 % 3 386 143 100 % 
Балансова вартiсть залучених коштiв клiєнтiв, якi є забезпеченням за кредитними операцiями та 
безвiдкличними зобов'язаннями, становить 2 108 121 тис.грн. (2014: 1 361 594 тис. грн.). Це 
виключно строковi депозити клiєнтiв. З них 2 107 897 тис.грн. наданi у заставу за кредитами 
юридичних осiб та 224 тис.грн. – за кредитами фiзичних осiб (2014: 1 339 591 тис. грн. та 22 004 
тис. грн. вiдповiдно). Примiтка 15. Борговi цiннi папери, емiтованi банком Таблиця 15.1. Борговi 
цiннi папери, емiтованi банком Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 
4 1 Депозитнi сертифiкати 32 978 - 2 Усього 32 978 - Банк не має активiв, наданих як забезпечення 
за цiнними паперами, емiтованими Банком. Примiтка 16. Iншi залученi кошти Таблиця 16.1. Iншi 
залученi кошти Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Кредити, 
що отриманi фiнансових органiзацiй-нерезидентiв 386 431 180 401 2 Кредити, отриманi вiд 
Державної iпотечної установи 159 345 3 Усього 386 590 180 746 У примiтцi зазначено кошти, 
отриманi вiд фiнансових компанiй – нерезидентiв у сумi 16 101 тис. доларiв США пiд 9,07% та 
Державної iпотечної установи пiд рефiнансування довгострокових iпотечних кредитiв на строк до 
2016 року пiд 13,5%. Протягом звiтних перiодiв всi платежi перед Державною iпотечною 
установою щодо погашення основного боргу та вiдсоткiв вiдбувались вчасно згiдно встановленого 
графiка погашення. Заставою за коштами, залученими вiд Державної iпотечної є iпотека ринковою 
вартiстю 2 168 тис. грн., що належить фiзичним особам, якi отримали кредит. Примiтка 17. 
Резерви за зобов'язаннями Таблиця 17.1. Змiни резервiв за зобов'язаннями за звiтний перiод Рядок 
Рух резервiв Зобов'язання кредитного характеру Усього 1 2 4 5 1 Залишок на початок перiоду 1 
384 1 384 2 Формування та/або збiльшення резерву (477) (477) 3 Залишок на кiнець перiоду 907 
907 Наведенi у таблицi резерви за зобов’язаннями сформованi пiд банкiвськi гарантiї, наданi 
юридичним особам, та невикористанi залишки за кредитними лiнiями, що облiковуються на 
позабалансових рахунках. Таблиця 17.2. Змiни резервiв за зобов'язаннями за попереднiй перiод 
Рядок Рух резервiв Зобов'язання кредитного характеру Усього 1 2 4 5 1 Залишок на початок 
перiоду 253 253 2 Формування та/або збiльшення резерву 1 131 1 131 3 Залишок на кiнець перiоду 
1 384 1 384 Примiтка 18. Iншi фiнансовi зобов'язання Таблиця 18.1. Iншi фiнансовi зобов'язання 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Кредиторська 
заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 1 894 5 618 2 Нарахованi витрати 2 383 340 3 
Iншi фiнансовi зобов'язання 82 19 4 Усього iнших фiнансових зобов'язань 4 359 5 977 Примiтка 19. 
Iншi зобов'язання Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 
Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 7 574 4 950 2 



Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 1 959 941 3 Доходи майбутнiх 
перiодiв 158 152 4 Усього 9 691 6 043 Примiтка 20. Статутний капiтал та резерви а) статутний 
капiтал Рядок Найменування статтi Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Усього 1 2 3 4 5 
1 Залишок на початок попереднього перiоду 250 250 000 250 000 2 Випуск нових акцiй 250 250 000 
250 000 3 Залишок на кiнець попереднього перiоду (залишок на початок звiтного перiоду) 500 500 
000 500 000 5 Залишок на кiнець звiтного перiоду 500 500 000 500 000 Протягом року Банк акцiй 
не випускав. Всього випущено 500 000 простих акцiй, номiнальна вартiсть однiєї акцiї – 1 000 грн. 
Кожна проста iменна акцiя надає акцiонеру право одного голосу при вирiшеннi всiх питань, з яких 
приймаються рiшення Загальними зборами акцiонерiв. Простi акцiї надають їх власникам право на 
отримання частини прибутку Банку у виглядi дивiдендiв, на участь в управлiннi Банком, на 
отримання частини майна Банку у разi його лiквiдацiї та iншi права, передбаченi Законом України 
«Про акцiонернi товариства». Простi акцiї надають їх власникам однаковi права. б) резервнi та 
iншi фонди У 2015 роцi резервний фонд було сформовано для покриття непередбачених втрат та 
збиткiв за рахунок прибутку за 2014р. у розмiрi 123 тис. грн. згiдно протоколу загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 25.04.2015р. У 2014 роцi резервний фонд було сформовано для покриття 
непередбачених втрат та збиткiв за рахунок прибутку за 2013р. у розмiрi 122 тис. грн. згiдно 
протоколу загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2014р. Примiтка 21. Аналiз активiв та зобов'язань 
за строками їх погашення Рядок Найменування статтi Примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод 
менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв 
усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 130 898 - 130 898 477 152 - 
477 152 2 Кошти в iнших банках 7 224 187 - 224 187 - - - 3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 8 4 
901 487 155 516 5 057 003 3 032 509 514 386 3 546 895 4 Дебiторська заборгованiсть за поточним 
податком на прибуток 47 - 47 47 - 47 5 Вiдстрочений податковий актив 26 - - - 1 440 - 1 440 6 
Основнi засоби та нематерiальнi активи 10 104 23 797 23 901 220 24 653 24 873 7 Iншi фiнансовi 
активи 11 8 763 - 8 763 94 955 13 304 108 259 8 Iншi активи 12 932 - 932 876 - 876 9 Усього активiв 
5 266 418 179 313 5 445 731 3 607 199 552 343 4 159 542 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 10 Кошти банкiв 13 - - - 
44 288 44 288 11 Кошти клiєнтiв 14 4 414 767 52 051 4 466 818 3 046 140 340 004 3 386 144 12 
Борговi цiннi папери, емiтованi банком 32 978 - 32 978 - - - 13 Iншi залученi кошти 15 386 590 - 386 
590 180 401 345 180 746 14 Зобов'язання за поточним податком на прибуток 239 - 239 - - - 15 
Вiдстроченi податковi зобов’язання 26 80 - 80 - - - 16 Резерви за зобов'язаннями 16 907 - 907 1 384 
1384 17 Iншi фiнансовi зобов'язання 17 3 922 437 4 359 5 637 340 5 977 18 Iншi зобов'язання 18 9 
691 - 9 691 5 102 941 6 043 19 Усього зобов'язань 4 849 174 52 488 4 901 662 3 282 952 341 630 3 
624 581 Примiтка 22. Процентнi доходи та витрати Рядок Найменування статтi Звiтний перiод 
Попереднiй перiод 1 2 3 4 ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ: 1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 571 728 
372 037 2 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 11 532 235 3 Кошти в iнших банках 13 626 
6 445 4 Кореспондентськi рахунки в iнших банках 3 613 1 598 5 Депозити овернайт в iнших банках 
- 6 6 Усього процентних доходiв 600 499 380 321 ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ: 7 Строковi кошти 
юридичних осiб (243 730) (96 943) 8 Борговi цiннi папери, емiтованi банком (1 308) - 9 Iншi 
залученi кошти (26 258) (7 683) 10 Строковi кошти фiзичних осiб (126 924) (112 752) 11 Строковi 
кошти iнших банкiв (3 983) (25 467) 12 Депозити овернайт iнших банкiв - (11) 13 Поточнi рахунки 
(17 044) (13 198) 14 Кореспондентськi рахунки (41) (149) 15 Усього процентних витрат (419 288) 
(256 203) 16 Чистий процентний дохiд/(витрати) 181 211 124 118 Примiтка 23. Комiсiйнi доходи та 
витрати Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 КОМIСIЙНI 
ДОХОДИ: 1 Розрахунково-касовi операцiї 20 509 13 989 2 Операцiї з цiнними паперами 5 10 3 
Операцiї довiрчого управлiння 2 314 1 557 4 Гарантiї наданi 3 141 464 5 Оперцiї з купiвлi/продажу 
iноземної валюти на валютному ринку 9 602 31 385 6 Iншi 697 440 7 Усього комiсiйних доходiв 36 
268 47 845 КОМIСIЙНI ВИТРАТИ: 8 Розрахунково-касовi операцiї (5 518) (3 097) 9 Операцiї з 
цiнними паперами (100) (45) 10 Оперцiї з купiвлi/продажу iноземної валюти на валютному ринку - 
(24 250) 11 Iншi (49) (41) 12 Усього комiсiйних витрат (5 667) (27 433) 13 Чистий комiсiйний 
дохiд/витрати 30 601 20 412 Примiтка 24. Iншi операцiйнi доходи Рядок Найменування статтi 
Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 4 5 1 Дохiд вiд суборенди 624 165 2 Iншi 3 644 1 716 3 
Усього операцiйних доходiв 4 268 1 881 До статтi «Iншi» вiднесено: за звiтнiй перiод - повернення 
ранiше нарахованих вiдсоткiв за достроково розiрваними вкладами у сумi 3 408 тис. грн., 



повернення ранiше списаної заборгованостi – 25 тис. грн., штрафи та пенi, отриманi Банком – 116 
тис. грн., консультацiйнi послуги – 82 тис. грн., страховi вiдшкодування – 13 тис. грн.; за 
попереднiй перiод - повернення ранiше нарахованих вiдсоткiв за достроково розiрваними 
вкладами у сумi 1579 тис. грн., повернення ранiше списаної заборгованостi – 72 тис. грн., штрафи 
та пенi, отриманi Банком – 29 тис. грн., агентська винагорода за операцiями ТОВ «ЦФР» – 11 тис. 
грн., вiдшкодування суми сплаченого судового збору – 8 тис. грн.; Примiтка 25. Адмiнiстративнi 
та iншi операцiйнi витрати Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 
Витрати на утримання персоналу 44 812 34 486 2 Амортизацiя основних засобiв 2 675 2 828 3 
Амортизацiя програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв 447 469 4 Витрати на 
утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi 
послуги 5 222 3 900 5 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) 7 448 8 622 6 Iншi витрати, 
пов'язанi з основними засобами 2 607 2 015 7 Професiйнi послуги 5 573 1 891 8 Витрати на 
маркетинг та рекламу 88 127 9 Витрати iз страхування 44 905 38 129 10 Сплата iнших податкiв та 
зборiв платежiв, крiм податку на прибуток 17 606 25 848 11 Iншi 6 179 3 510 12 Усього 
адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат 137 562 121 825 Примiтка 26. Витрати/(вигоди) з 
податку на прибуток Таблиця 26.1. Витрати/(вигоди) з податку на прибуток Рядок Найменування 
статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 3 1 Поточний податок на прибуток 1 569 1498 2 
Змiна вiдстроченого податку на прибуток 1 520 (2 160) 3 Усього витрати/(вигоди) з податку на 
прибуток 3 089 (662) Таблиця 26.2. Узгодження суми облiкового прибутку/(збитку) та суми 
податкового прибутку/(збитку) Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 
4 1 Прибуток/(збиток) до оподаткування 14 530 (7 987) 2 Теоретичнi податковi вiдрахування за 
вiдповiдною ставкою оподаткування 2 615 (1 437) КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ 
(ЗБИТКУ): 3 Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового 
прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку (зазначити якi саме) 583 5 954 4 Витрати, якi 
включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в 
бухгалтерському облiку (зазначити якi саме) (1 543) (3 019) 5 Доходи, якi не пiдлягають 
обкладенню податком на прибуток, але визнаються в бухгалтерському облiку (зазначити якi саме) 
(86) - 6 Поточний податок на прибуток 1 569 1 498 За 2015 рiк рiзницi мiж податковим та 
облiковим прибутком, зумовленi рiзницями, якi виникли за рахунок наступних показникiв: 1. 
Витрат, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але 
визначаються в бухгалтерському облiку в сумi 583 тис. грн., в тому числi: • амортизацiя основних 
засобiв та нематерiальних активiв за даними бухгалтерського облiку – 558 тис.грн.); • результат вiд 
списання основних засобiв та нематерiальних активiв за даними бухгалтерського облiку – 25 тис. 
грн.; 2. Витрат, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не 
визначаються в бухгалтерському облiку в сумi 1543 тис. грн., в тому числi: • амортизацiя основних 
засобiв та нематерiальних активiв за даними податкового облiку – 638 тис. грн.; • результат вiд 
списання основних засобiв та нематерiальних активiв за даними податкового облiку – 26 тис. грн.; 
• вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб – 567 тис. грн.. • резерв вiдпусток – 
169 тис. грн.; • частка вiд’ємної рiзницi мiж резервом, розрахованим вiдповiдно до роздiлу III ПКУ 
– 143 тис.грн. За 2014 рiк рiзницi мiж податковим та облiковим прибутком, зумовленi постiйними 
та тимчасовими рiзницями, виникли за рахунок наступних показникiв: 1. Витрат, якi не 
включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визначаються в 
бухгалтерському облiку в сумi 5 954 тис. грн., в тому числi: • процентнi витрати – 27 тис. грн.; • 
витрати на утримання персоналу – 655 тис. грн.; • витрати на утримання власних та орендованих 
основних засобiв – 588 тис. грн. (в т.ч. амортизацiя – 586 тис.грн.); • iншi господарськi та 
експлуатацiйнi витрати – 38 тис. грн.; • страховий резерв –2 352 тис. грн.; • iншi адмiнiстративнi 
витрати та витрати на телекомунiкацiї – 5 тис. грн.; • вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв 
фiзичних осiб – 2 035 тис. грн.; • iншi витрати – 254 тис. грн. 2. Витрат, якi включаються до суми 
витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визначаються в бухгалтерському облiку 
в сумi 3 019 тис. грн., в тому числi: • резерв вiдпусток – 463 тис. грн.; • амортизацiя основних 
фондiв – 684 тис. грн.; • результат вiд списання основних засобiв – 20 тис. грн.; • вiдрахування до 
Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб – 1 852 тис. грн.. Таблиця 26.3. Податковi наслiдки, 
пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань за 



звiтний перiод (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Залишок на початок перiоду Визнанi в 
прибутках/ збитках Залишок на кiнець перiоду 1 2 3 4 5 1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, 
якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi 
перiоди 1.1 Основнi засоби 264 ( 344) (80) 1.2 Резерв на вiдпустки 169 (169) - 1.3 Фонд 
гарантування вкладiв 567 (567) - 1.4 Резерви пiд заборгованiсть iнших банкiв 440 (440) - 2 Чистий 
вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) 1 440 (1 520) - Таблиця 26.4. Податковi наслiдки, 
пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань за 
попереднiй перiод (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Залишок на початок перiоду Визнанi в 
прибутках/ збитках Залишок на кiнець перiоду 1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi 
зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 
1.1 Основнi засоби 514 (250) 264 1.2 Резерв на вiдпустки 84 85 169 1.3 Фонд гарантування вкладiв 
389 178 567 1.4 Резерви пiд заборгованiсть iнших банкiв (1 707) 2 147 440 2 Чистий вiдстрочений 
податковий актив (зобов'язання) (720) 2 160 1 440 Примiтка 27. Прибуток/(збиток) на одну просту 
акцiю Таблиця 27.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю (тис. грн.) 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 4 5 2 Прибуток/(збиток) за рiк 11 
441 (7 325) 3 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 500 376 4 Чистий та 
скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю (грн. на акцiю) 22,88 (19,48) Таблиця 27.2. 
Розрахунок прибутку/(збитку), що належить власникам простих та привiлейованих акцiй банку 
(тис. грн.) Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 4 5 1 
Прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам банку 11 441 (7 325) 2 Дивiденди за простими 
акцiями 2 333 2 326 3 Нерозподiлений прибуток/(збиток) за рiк 11 441 (7 325) 4 Дивiденди за 
простими акцiями, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом року 2 333 2 326 5 
Прибуток/(збиток) за рiк, що належить акцiонерам - власникам простих акцiй 11 441 (7 325) 
Примiтка 28. Дивiденди Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод за 
простими акцiями за привiлейо- ваними акцiями за простими акцiями за привiлейо- ваними 
акцiями 1 Залишок за станом на початок перiоду - - - - 2 Дивiденди, за якими прийнято рiшення 
щодо виплати протягом перiоду 2 333 - 2 326 - 3 Дивiденди, виплаченi протягом перiоду 2 333 - 2 
326 - 4 Залишок за станом на кiнець перiоду - - - - 5 Дивiденди на акцiю, грн. на акцiю 4,67 - 6,18 - 
Загальнi збори акцiонерiв приймають рiшення про порядок виплати дивiдендiв вiдповiдно до 
чинного законодавства України та Статуту Банку. На кожну просту акцiю Банку нараховується 
однаковий розмiр дивiдендiв. Дивiденди виплачуються один раз на рiк за пiдсумками 
календарного року. Дивiденди сплачуються з чистого прибутку звiтного року та/або 
нерозподiленого прибутку в обсязi, встановленому рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку. 
Виплата дивiдендiв акцiонерам проводиться один раз в повному обсязi в строк, визначений 
Загальними зборами акцiонерiв в рiшеннi про виплату дивiдендiв. Виплата дивiдендiв 
здiйснюється у строк не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року. Примiтка 29. 
Операцiйнi сегменти Таблиця 29.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за звiтний 
перiод Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї 
Вилу- чення Усього Послуги корпоратив- ним клiєнтам Послуги фiзичним особам Мiжбанкiвсь-
кий бiзнес 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 1.1 Процентнi доходи 569 489 2 240 17 239 
11 532 - 600 499 1.2 Комiсiйнi доходи 32 842 1 330 2 096 - - 36 268 1.3 Iншi операцiйнi доходи 3 693 
575 - - - 4 268 3 Усього доходiв сегментiв 606 024 4 144 19 335 11 532 - 641 035 4 Процентнi 
витрати (256 643) (132 362) (4 024) (26 258) - (419 288) 5 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення 
кредитiв та коштiв в iнших банках (26 762) 705 (39 306) - - (65 363) 6 Вiдрахування до резерву пiд 
знецiнення дебiторської заборгованостi - - - (13) - (13) 7 Результат вiд торгових операцiй з цiнними 
паперами в торговому портфелi банку - - - 254 - 254 8 Результат вiд торговельних операцiй з 
iншими фiнансовими iнструментами - - 10 899 - 10 899 9 Результат вiд операцiй з iноземною 
валютою - - 56 719 - - 56 719 10 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою - - (66 
960) - - (66 961) 11 Комiсiйнi витрати - (3 404) (2 163) (100) - (5 667) 12 Вiдрахування до резервiв за 
зобов'язаннями 477 - - - - 477 13 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (43 005) - - (94 557) - 
(137 562) 14 Витрати на податок на прибуток (3 089) (3 089) 15 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 
Прибуток 280 090 (130 918) (36 399) (101 332) - 11 441 Таблиця 29.2. Доходи, витрати та 
результати звiтних сегментiв за попереднiй перiод Рядок Найменування статтi Найменування 



звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Вилу- чення Усього Послуги корпоратив- ним 
клiєнтам Послуги фiзичним особам Мiжбанкiвсь-кий бiзнес 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Дохiд вiд зовнiшнiх 
клiєнтiв: 1.1 Процентнi доходи 369 617 2 420 8 049 235 - 380 321 1.2 Комiсiйнi доходи 29 823 6 729 
11 293 - - 47 845 1.3 Iншi операцiйнi доходи 8 1 598 - 204 - 1 809 2 Дохiд вiд iнших сегментiв: 2.1 
Iншi операцiйнi доходи - - - 72 - 72 3 Усього доходiв сегментiв 399 449 10 746 19 342 510 - 430 047 
4 Процентнi витрати (108 208) (114 686) (25 626) (7 683) - (256 203) 5 Вiдрахування до резерву пiд 
знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (49 607) (534) 3 947 (180) - (46 374) 6 Вiдрахування 
до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi - - (1) - - (1) 7 Результат вiд торгових 
операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку - - - 27 - 27 8 Результат вiд торговельних 
операцiй з iншими фiнансовими iнструментами - - (93 275) - - (93 275) 9 Результат вiд операцiй з 
iноземною валютою - - 99 736 - - 99 736 10 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною 
валютою - - - 8 446 - 8 446 11 Комiсiйнi витрати (1 392) (1 747) (24 250) (45) - (27 433) 12 
Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями 144 (1 275) - - - (1 131) 13 Адмiнiстративнi та iншi 
операцiйнi витрати (38 129) (996) - (82 699) - (121 825) 14 Вигоди з податку на прибуток 662 662 15 
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) 202 256 (108 491) (20 128) (80 926) - (73257) 
Таблиця 29.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за звiтний перiод Рядок Найменування 
статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього Послуги корпора- тивним 
клiєнтам Послуги фiзичним особам Iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1 
Активи сегментiв 5 039 731 17 272 333 299 - 5 390 302 2 Усього активiв сегментiв 5 039 731 17 272 
333 299 - 5 390 302 3 Нерозподiленi активи - - - 55 429 55 429 4 Усього активiв 5 039 731 17 272 
333 299 55 429 5 445 731 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 5 Зобов'язання сегментiв 3 327 719 1 558 
668 - - 4 886 387 6 Усього зобов'язань сегментiв 3 327 719 1 558 668 - - 4 886 387 7 Нерозподiленi 
зобов'язання - - - 15 276 15 276 8 Усього зобов'язань 3 327 719 1 558 668 - 15 276 4 901 663 IНШI 
СЕГМЕНТНI СТАТТI 9 Капiтальнi iнвестицiї - - - 3 347 3 347 10 Амортизацiя - - - (3 121) (3 121) 
Таблиця 29.4. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за попереднiй перiод Рядок Найменування 
статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього Послуги корпора- тивним 
клiєнтам Послуги фiзичним особам Iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1 
Активи сегментiв 3 520 487 26 408 505 067 - 4 051 962 2 Усього активiв сегментiв 3 520 487 26 408 
505 067 - 4 051 962 3 Нерозподiленi активи - - - 107 580 107 580 4 Усього активiв 3 520 487 26 408 
505 067 107 580 4 159 542 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 5 Зобов'язання сегментiв 2 120 439 1 265 
705 44 288 180 746 3 611 178 6 Усього зобов'язань сегментiв 2 120 439 1 265 705 44 288 180 746 3 
611 178 7 Нерозподiленi зобов'язання - - - 13 404 13 404 8 Усього зобов'язань 2 120 439 1 265 705 
44 288 194 150 3 624 582 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI 9 Капiтальнi iнвестицiї - - - 48 48 10 
Амортизацiя - - - (3 084) (3 084) Таблиця 29.5. Iнформацiя про географiчнi регiони Рядок 
Найменування статтi Звiтний рiк Попереднiй рiк Україна iншi країни усього Україна iншi країни 
усього 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 641 035 - 641 035 430 047 - 430 047 2 Основнi 
засоби 21 104 - 21 104 22 511 - 22 511 Примiтка 30. Управлiння фiнансовими ризиками Метою 
управлiння фiнансовими ризиками в Банку є: 1) забезпечення прибуткової дiяльностi з 
урахуванням помiрного рiвня ризикiв; 2) дотримання усiх вимог Нацiонального банку України 
щодо управлiння ризиками; 3) наближення стандартiв управлiння ризиками до методичних 
рекомендацiй Базельського комiтету (зокрема, змiни в нормативнiй базi Банку з управлiння 
ризиками передбачають поступовий перехiд вiд Базель I до Базель II-III). Система управлiння 
ризиками в Банку побудована таким чином, що в нiй задiянi всi рiвнi менеджменту: Спостережна 
рада визначає стратегiю розвитку Банку, у тому числi з позицiї ризик-менеджменту; Правлiння 
Банку здiйснює оперативне управлiння дiяльнiстю Банку, у тому числi з урахуванням дотримання 
помiрного рiвня ризикiв; Департамент з питань аналiзу та управлiння ризиками забезпечує 
безпосереднiй аналiз, монiторинг та контроль ризикiв, вплив яких на показники Банку є найбiльш 
вiдчутним. Крiм того, в Банку створено та на постiйнiй основi дiють колегiальнi органи 
(Кредитний комiтет, Комiтет з управлiння активами та пасивами, Тарифний комiтет, Тендерний 
комiтет), задача яких у тому числi полягає i в оперативному вирiшеннi тактичних завдань з 
управлiння ризиками. Рiвень iснуючої в Банку системи ризик-менеджменту повнiстю вiдповiдає 
обсягам та складностi операцiй, якi вiн проводить. Банк використовує сучасний аналiтичний 
модуль «Аналiзатор активiв та пасивiв», що дозволяє автоматизовано отримувати управлiнську 



звiтнiсть для керiвництва з основних видiв ризикiв, що дозволяє оперативно приймати необхiднi 
рiшення щодо мiнiмiзацiї негативного впливу ризикiв на фiнансовi показники Банку. Серед 
фiнансових ризикiв, якi на систематичнiй основi (щоденно) управляються Банком, слiд видiлити 
традицiйнi з них: кредитний ризик, ринковий ризик (процентний, валютний та цiновий) та ризик 
лiквiдностi. Кредитний ризик Кредитний ризик (найбiльш значимий серед усiх ризикiв) – це ризик 
непогашення позичальником кредиту та процентiв за ним. Мiнiмiзацiя цього ризику досягається за 
рахунок запровадження Банком чiтких кредитних процедур проведення кредитних операцiй та 
зважених методик, що використовуються при аналiзi платоспроможностi позичальника, а також за 
рахунок кредитування переважно пiд лiквiдне забезпечення (нерухомiсть, майновi права на 
грошовi депозити та iншi). Серед методiв, що Банк використовує при управлiннi кредитним 
ризиком, слiд видiлити: встановлення лiмiтiв на кредитнi операцiї (на позичальника, на галузi 
економiки, на пов’язаних осiб тощо); дотримання обов’язкових економiчних нормативiв 
Нацiонального банку України (нормативiв кредитного ризику); використання сучасних методик 
аналiзу дiяльностi позичальника; встановлення кредитних рейтингiв за власною шкалою Банку, 
виходячи з фiнансової стiйкостi позичальникiв; страхування заставного майна та фiнансових 
ризикiв; застосування рiзних методiв оцiнки ринкової вартостi заставленого майна (дохiдного, 
витратного методiв та методу аналогiв); проведення стрес-тестування кредитного портфелю з 
урахуванням змiн бiзнес-середовища. Крiм того, Банком встановленi лiмiти повноважень для 
вiддiлень, в межах яких Кредитнi комiсiї вiддiлень можуть кредитувати власних клiєнтiв. Всi 
позалiмiтнi кредитнi операцiї затверджуються на Кредитному комiтетi Головного банку. Протягом 
2015 року Банк актуалiзував нормативнi документи, що стосуються управлiння кредитним 
ризиком. При проведеннi кредитних операцiй обов’язково дотримується нормативiв кредитних 
ризикiв, встановлених Нацiональним Банком України (Iнструкцiя про порядок регулювання 
дiяльностi Банкiв в Українi, затверджена Постановою Правлiння Нацiонального Банку України вiд 
28.08.2001 № 368): максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7); 
великих кредитних ризикiв (Н8). Кредитний ризик, що приймається вiдносно одного контрагента 
або групи пов’язаних контрагентiв, вважається великим, якщо сума всiх вимог до цього 
контрагента або групи пов’язаних контрагентiв i всiх позабалансових зобов’язань, наданих Банком 
контрагенту або групi пов’язаних контрагентiв, становить бiльше 10 % регулятивного капiталу 
Банку; Норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з банком 
особами (Н9). Встановлюється для обмеження ризику, який виникає в перiод проведення операцiй 
з пов’язаними з Банком особами, що може привести до прямого i непрямого впливу на дiяльнiсть 
Банку; Значення нормативiв кредитного ризику (Н7, Н8, Н9) розраховуються згiдно вимог 
Нацiонального банку України та щоденно контролюються керiвництвом Банку. Станом на 
31.12.2015р. становили Н7 – 23,27% (при норматиному значеннi не бiльше 25%), Н8 – 450,22% 
(при нормативному значеннi не бiльше 800%), Н9 – 0,06% (при нормативному значеннi не бiльше 
25%) (2014; Н7 – 24,23%, Н8 – 466,41%, Н9 – 0,10%). Максимальна величина кредитного ризику 
представлена наступним чином: 31 грудня 2015 31 грудня 2014 Звiт про фiнансовий стан Грошовi 
кошти та їх еквiваленти (за вирахуванням готiвкових грошових коштiв) 100 382 452 558 
Заборгованiсть iнших банкiв 224 187 - Кредити та аванси клiєнтам 5 057 003 3 546 895 Iншi 
фiнансовi активи 8 763 108 259 5 360 335 4 107 712 Позабалансовi статтi Зобов’язання, пов’язанi з 
кредитуванням 778 702 348 935 Гарантiї 210 091 23 134 988 793 372 069 Ринковий ризик Ринковий 
ризик – це ризик непередбачуваних втрат Банку внаслiдок несприятливих змiн валютних курсiв, 
вiдсоткових ставок, цiн на акцiй тощо. Згiдно класифiкацiї Базельського комiтету ринковi ризики 
подiляється на валютний ризик, процентний ризик та цiновий ризик. Управлiння ринковим 
ризиком згiдно вищенаведеної класифiкацiї централiзовано здiйснює Департамент з питань 
аналiзу та управлiння ризиками, використовуючи передовi методи вимiрювання, оцiнки та 
контролю за їх рiвнем. Звiти щодо ринкового ризику заслуховує Комiтет з управлiння активами та 
пасивами, яким потiм приймає рiшення щодо коригування ризикових позицiй з урахуванням 
очiкуваних/прогнозних рiвнiв курсiв валют, процентних ставок, цiн на цiннi папери. Найбiльший 
вплив на дiяльнiсть Банку створюють валютний та процентний ризик, тодi як вплив цiнового 
ризику фактично вiдсутнiй у зв’язку з тим, що Банк на кiнець 2014 року має незначнi залишки за 
цiнними паперами з нефiксованим доходом (784 тис.грн.), якi були придбанi протягом 



попереднього року. Валютний ризик Валютний ризик (складова ринкова ризику) – це ризик, 
пов’язаний з iснуючим або потенцiйним впливом на надходження Банку внаслiдок несприятливих 
коливань обмiнних курсiв iноземних валют та вартостi банкiвських металiв. Мiнiмiзацiя цього 
ризику досягається за рахунок здiйснення Банком валютно-обмiнних операцiй виключно в рамках 
лiмiтiв валютної позицiї. Серед методiв, що Банк використовує при управлiннi валютним ризиком, 
слiд видiлити: VAR-методологiя; встановлення лiмiтiв на максимально можливi розмiри валютної 
позицiї; дотримання обов’язкових економiчних нормативiв Нацiонального банку України 
(нормативiв валютного ризику); хеджування валютних ризикiв; проведення бек-тестування, стрес-
тестування при рiзних сценарiях розвитку фiнансових ринкiв. Таблиця 30.1. Аналiз валютного 
ризику Ря-док Наймену-вання валюти На звiтну дату звiтного перiоду На звiтну дату 
попереднього перiоду Монетар-нi активи Монетар-нi зобов'я-зання похiднi фiнансовi iнстру-менти 
чиста позицiя* монетарнi активи монетарнi зобов'я-зання похiднi фiнансовi iнстру-менти чиста 
позицiя 1 Долари США 1 902 373 1 852 618 - 49 755 1 063 113 1 126 538 14 389 (49 036) 2 Євро 150 
288 151 610 - (1 322) 114 404 96 256 (46 439) (28 291) 3 Дорогоцiннi метали 183 274 - (91) 206 520 
(314) 4 Iншi валюти (вiльноконвертованi) 1 307 1 069 - 248 687 640 47 5 Iншi валюти 
(неконвертованi) 1 656 1 559 - 97 1 205 1 334 (129) 6 Усього* 2 055 817 2 007 130 - 48 687 1 181 690 
1 225 288 (32 050) (77 723) * у графi «Чиста позицiя» вказана загальна позицiя за усiма валютами. 
Дорогоцiннi метали: Золото - (95), Срiбло - 4. Iншi валюти (вiльноконвертованi):Англiйськi фунти 
стерлiнгiв - 208, Швейцарськi франки - 40. Iншi валюти (неконвертованi): Росiйськi рублi - 52, 
Польськi злотi - 45. Таблиця 30.2. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi 
можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, що встановленi на звiтну дату, за 
умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими Рядок Найменування статтi 
На звiтну дату звiтного перiоду На звiтну дату попереднього перiоду вплив на прибуток/ (збиток) 
вплив на власний капiтал вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал 1 Змiцнення 
долара США на 5 % 2 488 2 488 (3 070) (3 070) 2 Послаблення долара США на 5 % (2 488) (2 488) 3 
070 3 070 3 Змiцнення євро на 5 % (66) (66) 910 910 4 Послаблення євро на 5 % 66 66 (910) (910) 5 
Змiцнення фунта стерлiнгiв на 5 % 13 13 0 0 6 Послаблення фунта стерлiнгiв на 5 % (13) (13) 0 0 7 
Змiцнення iнших валют та банкiвських металiв 4 4 (5) (5) 8 Послаблення iнших валют та 
банкiвських металiв (4) (4) 5 5 Таблиця 30.3. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в 
результатi можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, що встановлений як 
середньозважений курс, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими 
Рядок Найменування статтi Середньозважений валютний курс звiтного перiоду Середньозважений 
валютний курс попереднього перiоду вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал вплив 
на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал 1 2 3 4 5 6 1 Змiцнення долара США на 5 % 2 274 2 
274 (2 326) (2 326) 2 Послаблення долара США на _ % (2 274) (2 274) 2 326 2 326 3 Змiцнення євро 
на 5 % (61) (61) 577 577 4 Послаблення євро на 5 % 61 61 (577) (577) 5 Змiцнення фунта стерлiнгiв 
на 5 % 12 12 0 0 6 Послаблення фунта стерлiнгiв на 5 % (12) (12) 0 0 7 Змiцнення iнших валют та 
банкiвських металiв 4 4 (5) (5) 8 Послаблення iнших валют та банкiвських металiв (4) (4) 5 5 
Процентний ризик Процентний ризик – це ризик, пов’язаний з iснуючим або потенцiйним 
впливом на надходження Банку внаслiдок несприятливих коливань вiдсоткових ставок. 
Мiнiмiзацiя цього ризику досягається за рахунок збалансування активiв та пасивiв, чутливих до 
змiн вiдсоткової ставки. Серед методiв, що Банк використовує при управлiннi процентним 
ризиком, слiд видiлити: ГЕП-аналiз та встановлення лiмiтiв на максимально можливi розриви 
невiдповiдностей мiж активами та пасивами, чутливими до змiн вiдсоткової ставки; управлiння 
структурою активiв та пасивiв за допомогою показникiв спреду, чистої процентної маржi, 
дохiдностi/вартостi окремих статей процентних активiв/пасивiв (в розрiзi рiзних валют); 
проведення виваженої цiнової полiтики з метою максимiзацiї чистого процентного доходу; 
проведення стрес-тестування при рiзних сценарiях розвитку фiнансових ринкiв. Таблиця 30.4. 
Загальний аналiз процентного ризику Рядок Найменування статтi На вимогу i менше 1 мiс. Вiд 1 
до 6 мiс. Вiд 6 до 12 мiс. Бiльше року Немоне- тарнi Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 Звiтний перiод 1 Усього 
фiнансових активiв 2 669 882 1184 077 1 092 029 155 901 289 732 5 391 621 2 Усього фiнансових 
зобов'язань 2 234 262 1749 389 54 089 52 051 - 4 089 791 3 Чистий розрив за процентними ставками 
на кiнець звiтного перiоду 435 620 (565 312) 1 037 940 103 850 289 732 1 301 830 Попереднiй 



перiод 4 Усього фiнансових активiв 1 265 065 652 054 1 320 687 544 640 143 100 3 925 546 5 
Усього фiнансових зобов'язань 806 358 465 946 1 427 581 540 346 - 3 040 231 6 Чистий розрив за 
процентними ставками на кiнець попереднього перiоду 458 707 186 108 (106 894) 204 294 143 100 
885 315 У таблицi вiдображенi чутливi до змiни процентної ставки активи та зобов'язання за 
балансовою вартiстю та за термiнами погашення . Проценти за всiма статтями активiв та 
зобов’язань, що наданi у таблицi, нараховуються за фiксованими ставками. Таблиця 30.5. 
Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами (%) Ря-док Найменування статтi 
Звiтний перiод Попереднiй перiод гривня долари США євро iншi гривня долари США євро iншi 1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 22,03 6,75 - - 31,03 0,79 0,73 3,87 4 
Кошти в iнших банках - 1,81 1,45 5,32 - - - - 5 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 18,27 10,95 11,06 
- 18,09 11,67 11,06 - 6 Борговi цiннi папери в портфелi банку до погашення 24,28 - - - - - - - 7 Iншi 
активи - - - - 5,00 - - - Зобов'язання 8 Кошти банкiв 20,73 - - - 19,50 - - - 9 Кошти клiєнтiв: 9.1 
поточнi рахунки 3,99 0,30 0,19 - 7,86 0,23 0,18 - 9.2 строковi кошти 22,06 8,98 7,43 - 19,30 9,79 7,97 
- 10 Борговi цiннi папери, емiтованi банком 22,07 9,93 - - - - - - 11 Iншi залученi кошти 13,50 9,80 - - 
13,50 9,80 - - У таблицi наведено данi за середньозваженою процентною ставкою. Процентна 
ставка розрахована у вiдсотках у рiчному обчисленнi. Географiчний ризик Таблиця 30.6. Аналiз 
географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за звiтний перiод Рядок 
Найменування статтi Україна ОЕСР Iншi країни Усього 1 2 3 4 5 6 Активи 1 Грошовi кошти та їх 
еквiваленти 130 898 - - 130 898 2 Кошти в iнших банках 43 133 180 969 85 224 187 3 Кредити та 
заборгованiсть клiєнтiв 5 057 003 - - 5 057 003 7 Iншi фiнансовi активи 8 763 - - 8 763 8 Усього 
фiнансових активiв 5 239 797 180 969 85 5 420 851 Зобов'язання 9 Кошти банкiв - - - - 10 Кошти 
клiєнтiв 3 476 392 27 990 399 4 466 818 Борговi цiннi папери, емiтованi банком 32 978 - - 32 978 11 
Iншi залученi кошти 159 - 386 431 386 590 12 Iншi фiнансовi зобов'язання 4 359 - - 4 359 13 Усього 
фiнансових зобов'язань 3 513 888 27 1 376 830 4 890 745 14 Чиста балансова позицiя за 
фiнансовими iнструментами 1 725 909 180 942 (1376745) 530 106 15 Зобов'язання кредитного 
характеру 1 061 168 - - 1 061 168 Концентрацiя географiчного ризику визначається на основi 
аналiзу активiв та зобов’язань з точки зору їх походження (мiсця реєстрацiї). При цьому, до 
географiчного ризику чутливi тi установи, якi проводять свою дiяльнiсть у рiзних економiчних 
середовищах, спричинених рiзними полiтичними, нормативними та юридичними умовами 
господарювання. При цьому невiрний вибiр для спрямування коштiв може призвести до 
фiнансових втрат. Зважаючи на те, що Банк здiйснює свою дiяльнiсть лише на територiї України, 
географiчний ризик розглядається Банком як несуттєвий, тобто такий, що не має впливу на 
прибуток та капiтал Банку. Таблиця 30.7. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та 
зобов'язань за попереднiй перiод Рядок Найменування статтi Україна ОЕСР Iншi країни Усього 1 2 
3 4 5 6 Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 390 576 86 066 510 477 152 2 Кошти 
обов’язкових резервiв у Нацiональному банку - - - - 3 Торговi цiннi папери - - - - 4 Кошти в iнших 
банках - - - - 5 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 3 546 865 - - 3 546 865 6 Цiннi папери в портфелi 
банку до погашення - - - - 7 Iншi фiнансовi активи 108 258 - 1 108 259 8 Усього фiнансових активiв 
4 045 729 86 066 511 4 132 306 Зобов'язання 9 Кошти банкiв 44 288 - - - 10 Кошти клiєнтiв 2 607 
317 7 778 820 3 386 144 11 Iншi залученi кошти 345 - 180 401 - 12 Iншi фiнансовi зобов'язання 5 
977 - - 5 977 13 Усього фiнансових зобов'язань 2 657 927 7 959 221 3 617 155 14 Чиста балансова 
позицiя за фiнансовими iнструментами 1 393 594 86 059 (958 710) 520 943 15 Зобов'язання 
кредитного характеру 475 932 - - 475 932 Ризик лiквiдностi Ризик лiквiдностi – це ризик 
неможливостi Банку своєчасно та у повному обсязi виконати свої зобов’язання перед своїми 
клiєнтами та контрагентами. Мiнiмiзацiя цього ризику досягається за рахунок збалансування 
Банком власної структури активiв та зобов’язань по строкам повернення/погашення (у тому числi, 
в розрiзi основних валют, в яких Банк проводить операцiї). Серед методiв, що Банк використовує 
при управлiннi ризиком лiквiдностi, слiд видiлити: ГЕП-аналiз та встановлення лiмiтiв на 
максимально можливi розриви лiквiдностi; використання платiжного календаря; дотримання 
показникiв лiквiдностi (у тому числi, обов’язкових економiчних нормативiв Нацiонального банку 
України та норми обов’язкового резервування); диверсифiкацiя активiв та пасивiв; пiдтримка в 
актуальному станi плану на випадок непередбачуваних ситуацiй; проведення стрес-тестування 
позицiї лiквiдностi Банку при рiзних сценарiях розвитку фiнансових ринкiв. Таблиця 30.8. Аналiз 



фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення 
за звiтний перiод Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 
мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 Активи 1 Грошовi кошти та їх 
еквiваленти 130 898 - - - - 130 898 2 Кошти в iнших банках 224 187 - - - - 224 187 3 Кредити та 
заборгованiсть клiєнтiв 2 685 837 114 672 2 100 977 155 321 196 5 057 003 4 Iншi фiнансовi активи 
79 6 8 678 - - 8 763 5 Усього фiнансових активiв 3 041 001 114 678 2 109 655 155 321 196 5 420 851 
Зобов'язання 6 Кошти в iнших банках - - - - - - 7 Кошти клiєнтiв 2 627 499 231 246 1 556 022 52 051 
- 4 466 818 8 Борговi цiннi папери, емiтованi банком 14 801 5 921 12 256 - - 32 978 9 Iншi залученi 
кошти 386 431 - 159 - - 386 590 10 Iншi фiнансовi зобов'язання 207 480 3 235 437 - 4 359 11 Усього 
фiнансових зобов'язань 3 028 938 237 647 1 571 672 52 488 - 4 890 745 12 Чистий розрив 
лiквiдностi на 31 грудня 12 063 (122 969) 537 983 102 833 196 530 106 13 Сукупний розрив 
лiквiдностi на 31 грудня 12 063 (110 906) 427 077 529 910 530 106 530 106 Данi фiнансових активiв 
i зобов'язань у таблицi наведенi за балансовою вартiстю, тобто з урахуванням дисконтованих 
грошових потокiв. Таблиця 30.9. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення 
на основi очiкуваних строкiв погашення за попереднiй перiод Рядок Найменування статтi На 
вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього 1 
2 3 4 5 6 7 8 Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 477 152 - - - - 477 152 5 Кредити та 
заборгованiсть клiєнтiв 1 110 935 203 267 1 718 307 514 119 267 3 546 892 7 Iншi фiнансовi активи 
94 955 - - 13 304 - 108 259 8 Усього фiнансових активiв 1 683 042 203 267 1 718 307 527 423 267 4 
132 306 Зобов'язання 9 Кошти в iнших банках 44 288 - - - - 44 288 10 Кошти клiєнтiв 1 271 254 206 
695 1 568 192 340 003 - 3 386 143 11 Iншi залученi кошти 31 799 148 602 - 345 - 180 746 12 Iншi 
фiнансовi зобов'язання 5 485 7 145 340 - 5 977 13 Усього фiнансових зобов'язань 1 352 826 355 304 
1 568 337 340 688 - 3 617 155 14 Чистий розрив лiквiдностi на 31 грудня 330 216 (152 037) 149 970 
186 735 267 515 151 15 Сукупний розрив лiквiдностi на 31 грудня 330 216 178 179 328 149 514 884 
515 151 515 151 Примiтка 31. Управлiння капiталом Управлiння капiталом у Банку направлено, 
передусiм, на захист вiд можливих ризикiв, притаманних в його дiяльностi. Достатнiсть капiталу 
Банку контролюється як через виконання обов’язкових економiчних нормативiв Нацiонального 
банку України (нормативiв капiталу), так i рекомендованих показникiв, встановлених Базельською 
угодою щодо капiталу. Зокрема, Банк щоквартально робить розрахунок достатностi капiталу 
вiдповiдно до рекомендацiй «Базель II» (кiлькiсний вимiр кредитного, ринкового та операцiйного 
ризику проведено шляхом застосування Стандартизованого пiдходу). Основною метою управлiння 
капiталом Банку є забезпечення збалансованого зростання активiв та регулятивного капiталу. 
Зокрема, в полiтицi Банку з проведення активно-пасивних операцiй велике значення вiдводиться 
покращенню структури активiв, зважених з урахуванням коефiцiєнтiв ризикiв (недопущення 
занадто високої питомої ваги активiв, що мають зважуватися на коефiцiєнт ризику 100%). Також, з 
метою покращення рiвня капiталiзацiї (у разi необхiдностi) Банк може вiдмовитися вiд виплати 
дивiдендiв учасникам та/або забезпечити збiльшення обсягу регулятивного капiталу як за рахунок 
внескiв до статутного капiталу, так i за рахунок залучення субординованого боргу. Крiм того, 
Банком постiйно проводиться робота з мiнiмiзацiї вiдвернень з регулятивного капiталу: активно 
ведеться робота з погашення прострочених нарахованих доходiв, не допускається позитивних 
розривiв лiквiдностi строком понад 1 рiк тощо. Норматив достатностi капiталу згiдно з вимогами 
Нацiонального банку України Згiдно з вимогами Нацiонального банку України банки мають 
пiдтримувати показник достатностi капiталу на рiвнi 10% вiд суми активiв, зважених з 
урахуванням коефiцiєнтiв ризику. У таблицi нижче наведений норматив достатностi капiталу 
Банку, розрахований станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв. Протягом звiтного та попереднього 
перiодiв Банк дотримувався всiх нормативiв капiталу, встановлених Нацiональним банком 
України. Таблиця 31.1. Структура регулятивного капiталу Рядок Найменування статтi Звiтний 
перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Регулятивний капiтал банку (РК) 574 525 519 991 2 Фактично 
сплачений зареєстрований статутний капiтал 500 000 250 000 3 Внески за незареєстрованим 
статутним капiталом - 250 000 4 Розкритi резерви, що створенi або збiльшенi за рахунок 
нерозподiленого прибутку: 4.1 Загальнi резерви та резервнi фонди, що створюються згiдно з 
законами України 34 633 34 511 4.1.1 з них резервнi фонди 34 633 34 511 5 Зменшення ОК (сума 
недосформованих резервiв; нематерiальних активiв за мiнусом суми зносу; капiтальних вкладень у 



нематерiальнi активи; збиткiв минулих та поточного рокiв) (4 802) (2 362) у тому числi: 5.1 
Нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу (2 692) (2 143) 5.2 Капiтальнi вкладення у 
нематерiальнi активи (104) (220) 5.3 Збитки минулих рокiв (2 006) (220) 6 Основний капiтал (ОК) 
(капiтал 1-го рiвня) 529 831 532 149 7 Резерви пiд стандартну заборгованiсть за кредитами, якi 
наданi клiєнтам та пiд стандартну заборгованiсть за операцiями за позабалансовими рахунками 38 
761 476 8 Розрахунковий прибуток поточного року 5 933 (12 634) 9 Додатковий капiтал (капiтал 2-
го рiвня) 44 694 (12 158) 10 Усього регулятивного капiталу 574 525 519 991 11 Активи, зваженi за 
ризиком 3 725 504 3 909 559 11 Сукупна сума вiдкритої валютної позицiї за всiма iноземними 
валютами 15 524 11 691 12 Норматив адекватностi регулятивного капiталу (нормативне значення – 
не менше 10%) 15,36% 13,26% Таблиця 31.2. Структура капiталу банку, що розраховується на 
основi Базельської угоди про капiтал Рядок Найменування статтi Звiтний рiк Попереднiй рiк 1 2 3 
4 1 Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал 500 000 250 000 2 Внески за 
незареєстрованим статутним капiталом - 250 000 3 Загальнi резерви та резервнi фонди 34 633 34 
511 4 Нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу (2 692) (2 143) 4 Капiтальнi вкладення у 
нематерiальнi активи (104) (220) 5 Прибуток поточного року 3 927 450 6 Капiтал 535 764 532 598 
Примiтка 32. Рахунки довiрчого управлiння Рядок Найменування статтi Звiтний перiод 
Попереднiй перiод Змiни (+; -) 1 2 3 4 5 1 Поточнi рахунки банку - управителя з довiрчого 
управлiння 12 101 11 327 774 2 Дебiторська заборгованiсть за операцiями довiрчого управлiння 96 
668 83 982 12 686 3 Усього за активними рахунками довiрчого управлiння 108 769 95 309 13 460 4 
Фонди банкiвського управлiння 144 359 93 426 50 933 5 Доходи вiд операцiй довiрчого управлiння 
4 197 1 883 2 314 6 Усього за пасивними рахунками довiрчого управлiння 148 556 95 309 53 247 
Станом на 31 грудня 2015 року Банком створенi дев’ять фондiв фiнансування будiвництва, 
управителем яких є Банк. Облiк операцiй довiрчого управлiння здiйснюється управителем за 
кожним фондом банкiвського управлiння. Примiтка 33. Потенцiйнi зобов'язання Банку Банк 
розкриває iнформацiю про подiї, що вiдбулися станом на кiнець звiтного перiоду, але не 
вiдображенi в iнших примiтках, за якими ймовiрнiсть вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi 
вигоди, не вiдповiдає визначенню зобов'язання, зокрема: а) розгляд справ у судi. На звiтну датуза 
участю Публiчного акцiонерного товариства «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (надалi – 
Банк) в судi наявнi два спори за участю Банку, по яких Банк є вiдповiдачем, на загальну суму 29 
тис. грн. При цьому один iз спорiв з клiєнтом Банку на суму 20тис. грн. може бути вирiшений на 
користь Банку. В цiлому, як показує попереднiй аналiз судових процесiв, сума вiдшкодування по 
зобов’язаннях клiєнтiв перед Банком перевищує суму можливих збиткiв Банку в майбутньому. В 
цiлому розгляд судових справ не несе за собою негативного ризику для фiнансового стану та 
стабiльностi Банку. б) потенцiйнi податковi зобов'язання. Полiтика Банку з ведення податкового 
облiку спрямована на дотримання принципiв обережностi та обачливостi. В зв’язку з чим Банк не 
передбачає ризикiв, пов’язаних з виникненням потенцiйних податкових зобов’язань, та станом на 
кiнець звiтного перiоду не здiйснює оцiнку їх фiнансового впливу, оцiнку невизначеностi з 
можливими подальшими змiнами зазначених зобов’язань. Контролюючий орган має право 
самостiйно визначити суму грошових зобов'язань платника податкiв у випадках, визначених 
Податковим Кодексом України, не пiзнiше закiнчення 1095 днiв, що настає за останнiм днем 
граничного строку подання податкової декларацiї. в) зобов'язання за капiтальними iнвестицiями. 
Загальна сума зобов’язань щодо придбання основних засобiв 131 тис. грн.. Додаткова угода №6 
вiд 30.09.2014 р. до договору№ IS/BIS вiд 02.09.2011р. з ПАТ «Український процесiнговий центр» 
про передачу права на невиключну лiцензiю на використання компоненту IS-1-148 «Пiдтримка 
схем емiтентської лояльностi» Програмного комплексу IS-Card на суму 30 тис.грн. Додаток№1 до 
договору №20140303-4 вiд 03.03.2014р. з ТОВ «Фольга ЕД» на роботи з оновленя дизайну та 
доопрацювання функцiональностi веб-сайту bisbank.com.ua на суму 86 тис.грн. Рахунок №6\15 вiд 
22.06.2015 вiд ФОП Середа В.М. на купiвлю фремлайтiв на суму 15 тис.грн. г) зобов'язання 
оперативного лiзингу (оренди). Таблиця 33.1. Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за 
невiдмовним договором про оперативний лiзинг (оренду) Рядок Найменування статтi Звiтний 
перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 До 1 року 1 323 2 403 2 Вiд 1 до 5 рокiв 7 282 5 081 3 Усього 8 
605 7 484 Станом на 31.12.2015 р. Банком було укладено 37 договорiв оперативного лiзингу 
(оренди) в тому числi 28 договорiв, строк дiї яких до 1 року i 9 договорiв, строк дiї яких вiд 1 до 5 



рокiв. д) зобов'язання з кредитування. Станом на 31.12.2015 року сума зобов’язань, пов’язаних з 
кредитуванням (як правило, це вiдкличнi кредитнi лiнiї, наданi клiєнтам), становила 778 702 тис. 
грн. Їх можливий фiнансовий вплив на фiнансовi показники Банку є несуттєвим та не несе 
серйозних ризикiв (зокрема, ризику лiквiдностi), враховуючи, що практично всi вони вiдкритi 
строком до 1 року та 99% з них - вiдкличнi, тобто не є ризиковими. Таблиця 33.2. Структура 
зобов'язань з кредитування Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 
Невикористанi кредитнi лiнiї 778 702 348 935 2 Iмпортнi акредитиви 73 282 52 320 3 Гарантiї 
виданi 210 091 23 134 4 Резерв за зобов'язаннями, що пов'язанi з кредитуванням (907) (1 384) 5 
Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням, за мiнусом резерву 1 061 168 423 005 Табл. 33.3. 
Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют Рядок Найменування статтi Звiтний перiод 
Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Гривня 611 406 215 047 2 Долар США 442 918 205 533 3 Євро 6 844 2 
425 4 Усього 1 061 168 423 005 е) активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, 
пов'язане з володiнням, користуванням та розпорядженням ними. Таблиця 33.4. Активи, що наданi 
в заставу без припинення визнання Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
активи, наданi в заставу забезпечене зобов'язання активи, наданi в заставу забезпечене 
зобов'язання 1 2 4 5 6 7 1 Майновi права - - 39 144 34 272 2 Усього - - 39 144 34 272 У 
попередньому перiодi зазначенi активи є грошовими коштами у доларах США, розмiщеними в 
Нацiональному Банку України, якi оформленi у якостi застави за гривневими залученими коштами 
вiд Нацiонального Банку України згiдно договору застави на час виконання короткострокового 
зобов’язання. Примiтка 34. Похiднi фiнансовi iнструменти Таблиця 34.1. Справедлива вартiсть 
похiдних фiнансових iнструментiв, що облiковуються в торговому портфелi банку Ря-док 
Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод додатне значення справедливої вартостi 
вiд'ємне значення справедливої вартостi додатне значення справедливої вартостi вiд'ємне значення 
справедливої вартостi 1 2 4 5 6 7 1 Контракти своп - - 2 713 294 2 Контракти спот - - - 5 145 3 Чиста 
справедлива вартiсть - - 2 713 5 439 Примiтка 35. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 
Справедлива вартiсть визначається Банком як сума, за яку фiнансовий iнструмент може бути 
обмiнений мiж обiзнаними та зацiкавленими учасниками за звичайних умов, iнших нiж примусовi 
чи лiквiдацiйнi. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є ринкова цiна фiнансового 
iнструмента. Банк розрахував справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв виходячи з наявної 
ринкової iнформацiї (якщо така iснує) та з використанням вiдповiдної методики оцiнки. Для 
активiв з термiном до одного мiсяця справедлива вартiсть приблизно дорiвнює балансовiй вартостi 
у зв'язку з порiвняно високою термiновiстю цих фiнансових iнструментiв. Для бiльш 
довготермiнової заборгованостi iнших банкiв та перед iншими банками, вiдсотковi ставки, що 
застосовуються, вiдображають ринковi ставки, i, вiдповiдно, справедлива вартiсть наближається 
до балансової. Балансова вартiсть цiнних паперiв, наявних для продажу, є адекватною оцiнкою їх 
справедливої вартостi. Процентнi цiннi папери, передбачають процентнi ставки, що вiдображають 
справедливi ринковi ставки, i, вiдповiдно, справедлива вартiсть наближається до балансової 
вартостi цих iнструментiв. Справедлива вартiсть кредитного портфелю базується на 
характеристиках обслуговування кредиту та вiдсоткової ставки окремих кредитiв у кожному 
секторi портфелю. Оцiнка резервування на покриття збиткiв за кредитами проводиться з 
урахуванням премiї за ризик, що застосовується до рiзних видiв кредитiв, виходячи з таких 
факторiв як: поточна ситуацiя у секторi економiки, в якому функцiонує позичальник, фiнансовий 
стан кожного позичальника та отриманi гарантiї. Вiдповiдно, резерв на покриття збиткiв за 
кредитами розглядається як зважена оцiнка можливих втрат, яка потрiбна для вiдображення 
впливу кредитного ризику. В основному, кредити надаються за ринковими ставками, i тому 
поточнi балансовi залишки представляють собою зважену оцiнку справедливої вартостi. 
Вiдповiдно, балансова вартiсть, обчислена як амортизована вартiсть таких iнструментiв, є 
помiркованим наближенням до їх справедливої вартостi. Для депозитiв з термiном до одного 
мiсяця справедлива вартiсть приблизно дорiвнює балансовiй вартостi у зв'язку з порiвняною 
короткостроковiстю цих фiнансових iнструментiв. Для бiльш довготермiнових депозитiв, 
вiдсотковi ставки, що застосовуються, вiдображають ринковi ставки i, вiдповiдно, справедлива 
вартiсть наближається до балансової. Таблиця 35.1 Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних 
даних, що використовувалися для методiв оцiнки активiв та зобов’язань за звiтний перiод Ря-док 



Назва статтi Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього спра-ведлива вар-тiсть 
Усього балан-сова вартiсть ринковi коти-ру-вання (1-й рiвень) модель оцiнки, що ви-корис-товує 
спосте-режнi данi (2-й рiвень) модель оцiнки, що викорис-товує по-казники, не пiдтвер-дженi рин-
ковими даними (3-й рiвень) 1 2 3 4 5 6 7 I АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 128 923 1 
975 130 898 130 898 1.1 готiвковi кошти 30 516 30 516 30 516 1.2 кошти в Нацiональному банку 
України 98 407 98 407 98 407 1.3 кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у 
банках 1 975 1 975 1 975 2 Кошти в iнших банках 224 187 224 187 224 187 2.1 кредити, наданi 
iншим банкам 224 187 224 187 224 187 3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 5 057 003 5 057 003 5 
057 003 3.1 кредити юридичним особам 5 019 113 5 019 113 5 019 113 3.2 кредити фiзичним 
особам-пiдприємцям 20 618 20 618 20 618 3.3 iпотечнi кредити фiзичних осiб 1 577 1 577 1 577 3.4 
кредити на поточнi потреби фiзичним особам 11 797 11 797 11 797 3.5 iншi кредити фiзичним 
особам 3 898 3 898 3 898 4 Iншi фiнансовi активи 8 763 8 763 8 763 4.1 грошовi кошти з обмеженим 
правом користування 8 730 8 730 8 730 4.2 iншi фiнансовi активи 33 33 33 5 Основнi засоби та 
нематерiальнi активи 23 901 23 901 23 901 5.1 земельнi дiлянки 232 232 232 5.2 будiвлi, споруди та 
передавальнi пристрої 20 872 20 872 20 872 5.3 нематерiальнi активи 2 797 2 797 2 797 6 Усього 
активiв 128 923 5 315 829 5 444 752 5 444 752 II ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 7 Кошти клiєнтiв 4 466 818 4 466 
818 4 466 818 7.1 державнi та громадськi органiзацiї 424 424 424 7.2 iншi юридичнi особи 2 940 704 
2 940 704 2 940 704 7.3 фiзичнi особи 1 525 690 1 525 690 1 525 690 8 Борговi цiннi папери, 
емiтованi банком 32 978 32 978 32 978 9 Iншi залученi кошти 386 590 386 590 386 590 10 Iншi 
фiнансовi зобов’язання 4 359 4 359 4 359 11 Усього зобов’язань 4 890 745 4 890 745 4 890 745 
Таблиця 35.2 Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для 
методiв оцiнки активiв та зобов’язань за попереднiй перiод Ря-док Назва статтi Справедлива 
вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усьо-го справед-лива вар-тiсть Усьо-го балан-сова вар-тiсть 
рин-ковi коти-ру-вання (1-й рiвень) модель оцiнки, за спосте-режними даними (2-й рiвень) модель 
оцiнки, за не пiдтвер-дженими рин-ковими даними (3-й рiвень) 1 2 3 4 5 6 7 I АКТИВИ 1 Грошовi 
кошти та їх еквiваленти 184 327 292 825 477 152 477 152 1.1 готiвковi кошти 24 594 24 594 24 594 
1.2 кошти в Нацiональному банку України 159 733 159 733 159 733 1.3 кореспондентськi рахунки, 
депозити та кредити овернайт у банках 292 825 292 825 292 825 2 Кредити та заборгованiсть 
клiєнтiв 3 546 895 3 546 895 3 546 895 2.1 кредити юридичним особам 3 500 373 3 500 373 3 500 
373 2.2 кредити фiзичним особам-пiдприємцям 20 114 20 114 20 114 2.3 iпотечнi кредити фiзичних 
осiб 2 226 2 226 2 226 2.4 кредити на поточнi потреби фiзичним особам 24 103 24 103 24 103 2.5 
iншi кредити фiзичним особам 79 79 79 3 Iншi фiнансовi активи 55 749 108 259 108 259 3.1 
дебiторська заборгованiсть за торговими опреацiями 52 927 3.2 дебiторська заборгованiсть за 
операцiями з iноземною валютою 2 618 3.3 похiднi фiнансовi активи 95 3.4 грошовi кошти з 
обмеженим правом користування 52 510 52 510 3.5 iншi фiнансовi активи 109 109 109 5 Усього 
активiв 184 327 3 972 852 4 157 179 4 157 179 II ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 6 Кошти банкiв 44 288 44 228 44 
228 6.1 кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв 10 017 10 017 10 017 6.2 
кредити отриманi 34 271 34 271 34 271 7 Кошти клiєнтiв 3 386 144 3 386 144 3 386 144 7.1 
юридичнi особи 2 120 439 2 120 439 2 120 439 7.2 фiзичнi особи 1 265 705 1 265 705 1 265 705 8 
Iншi залученi кошти 180 746 180 746 180 746 9 Iншi фiнансовi зобов’язання 5 977 5 977 5 977 9.1 
кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 5 440 5 440 5 440 9.2 iншi 
фiнансовi зобов’язання 537 537 537 10 Усього зобов’язань 3 617 155 3 617 155 3 617 155 У Банку 
вiдсутнi фiнансовi iнструменти, справедлива вартiсть яких визначена за III рiвнем її оцiнки. Змiни, 
що вiдбулися протягом звiтного та попереднього перiодiв (щодо доходiв/витрат, визнаних у 
прибутках/збитках, iншому сукупному доходi; купiвлi, продажу, випуску, розрахунку; а також 
переведення «З» або «У» III рiвень оцiнки не вiдбувалися. Протягом звiтного та попереднього 
перiодiв Банк не мав фiнансових активiв, справедливу вартiсть яких не можна достовiрно оцiнити. 
Банк не утримував заставу, яку дозволено продавати чи перезаставляти. Примiтка 36. Подання 
фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки Таблиця 36.1. Фiнансовi активи за категорiями 
оцiнки за звiтний перiод Рядок Найменування статтi Кредити та дебiторська заборго-ванiсть 
Активи, доступнi для продажу Фiнансовi активи за спра-ведливою вартiстю з вiдо-браженням 
переоцiнки як прибутку/збитку Iнвести-цiї, утриму-ванi до пога-шення Усього торговi активи 
активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 1 2 3 4 5 6 7 8 



АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 130 898 - - - - 130 898 2 Торговi цiннi папери - - - - - - 
3 Кошти в iнших банках: 224 187 - - - - 224 187 3.1 кореспондентськi рахунки в iнших банках 224 
187 - - - - 224 187 4 Кредити та заборгова-нiсть клiєнтiв: 5 057 003 - - - - 5 057 003 4.1 кредити 
юридичним особам 5 019 113 - - - - 5 019 113 4.2 кредити фiзичним особам - пiдприємцям 20 618 - - 
- - 20 618 4.3 iпотечнi кредити фiзичних осiб 1 577 - - - - 1 577 4.4 кредити на поточнi потреби 
фiзичним особам 11 797 - - - - 11 797 4.5 iншi кредити фiзичним особам 3 898 - - - - 3 898 5 Iншi 
фiнансовi активи: 8 763 - - - - 8 763 5.1 грошовi кошти з обмеженим правом користування 8 730 - - 
- - 8 730 5.2 iншi фiнансовi активи 33 - - - - 33 6 Усього фiнансових активiв 5 420 851 - - - - 5 420 
851 Таблиця 36.2. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за попереднiй перiод Рядок 
Найменування статтi Кредити та дебiторська заборго-ванiсть Активи, доступнi для продажу 
Фiнансовi активи за спра-ведливою вартiстю з вiдо-браженням переоцiнки як прибутку/збитку 
Iнвести-цiї, утриму-ванi до пога-шення Усього торговi активи активи, що облiковуються за 
справедливою вартiстю через прибуток або збиток 1 2 3 4 5 6 7 8 АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх 
еквiваленти 477 152 - - - - 477 152 2 Торговi цiннi папери - - - - - - 3 Кошти в iнших банках: - - - - - - 
3.1 депозити в iнших банках - - - - - - 3.2 кредити, наданi iншим банкам - - - - - - 4 Кредити та 
заборгова-нiсть клiєнтiв: 3 546 895 - - - - 3 546 895 4.1 кредити юридичним особам 3 500 373 - - - - 3 
500 373 4.2 кредити фiзичним особам - пiдприємцям 20 114 - - - - 20 114 4.3 iпотечнi кредити 
фiзичних осiб 2 226 - - - - 2 226 4.4 кредити на поточнi потреби фiзичним особам 24 103 - - - - 24 
103 4.5 iншi кредити фiзичним особам 79 - - - - 79 5 Цiннi папери в портфелi банку до погашення - 
- - - - - 6 Цiннi папери в портфелi банку на продаж - - - - - - 7 Iншi фiнансовi активи: 108 164 - 95 - - 
108 259 7.1 похiднi фiнансовi активи - - 95 - - 7.2 грошовi кошти з обмеженим правом 
користування 52 510 - - - - 52 510 7.3 дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною 
валютою 2 618 - - - - 2 618 7.4 дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами 52 927 - - - - 52 927 
7.3 iншi фiнансовi активи 109 - - - - 109 8 Усього фiнансових активiв 4 132 211 - 95 - - 4 132 306 
Таблиця 36.3. Фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю Рядок Найменування 
статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Кошти банкiв: - 44 288 1.1 кореспондентськi 
рахунки та депозити овернайт iнших банкiв - 10 017 1.2 депозити iнших банкiв - - 1.3 кредити 
отриманi - 34 271 2 Кошти клiєнтiв: 4 466 818 3 386 144 2.1 iншi юридичнi особи 2 941 128 2 120 
439 2.2 фiзичнi особи 1 525 690 1 265 705 3 Iншi залученi кошти: 386 590 180 746 3.1 кредити, що 
отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 386 590 180 746 4 Iншi фiнансовi 
зобов'язання: 4 359 5 977 4.1 кредиторська заборгованiсть за цiнними паперами - 5 440 4.2 iншi 
фiнансовi зобов'язання 4 359 537 5 Усього фiнансових зобов'язань, що облiковуються за 
амортизованою вартiстю 4 890 745 3 617 155 Примiтка 37. Операцiї з пов'язаними сторонами 
Таблиця 37.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець звiтного 
перiоду Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний 
управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 6 1 Кредити та 
заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,1 –33 %) 161 89 - - 2 Резерв пiд 
заборгованiсть за кредитами станом на 31 грудня - 1 - - 3 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна 
ставка 1 -23 %) 8 604 3 541 26 2 511 4 Резерви за зобов'язаннями - 1 - - Таблиця 37.2. Доходи та 
витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за звiтний перiод Рядок Найменування статтi 
Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї 
Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 6 1 Процентнi доходи - 14 - - 2 Процентнi витрати 1 437 480 - 319 3 
Дивiденди 2 333 - - - 4 Комiсiйнi доходи 3 17 6 - 5 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення 
кредитiв та коштiв в iнших банках 456 12 219 - - Таблиця 37.3. Iншi права та зобов'язання за 
операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець звiтного перiоду Рядок Найменування 
статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi 
сторони 1 2 3 4 5 1 Iншi зобов'язання з кредитування 339 731 - Таблиця 37.4. Загальна сума 
кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом звiтного 
перiоду Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний 
управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 1 Сума кредитiв, наданих пов'язаним 
сторонам протягом перiоду 959 1 184 - 2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами 
протягом перiоду 877 1 293 - Таблиця 37.5. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за 
станом на кiнець попереднього перiоду Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники 



(акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 1 Кредити 
та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 7 –18 %) 79 198 - 2 Резерв пiд 
заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня - 2 - 3 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна 
ставка 1 -20 %) 38 782 1 987 2 905 4 Резерви за зобов'язаннями 35 10 - Таблиця 37.6. Доходи та 
витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за попереднiй перiод Рядок Найменування статтi 
Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 
1 2 3 4 5 1 Процентнi доходи - 13 - 2 Процентнi витрати 7 192 271 228 3 Дивiденди 2 326 - - 4 
Комiсiйнi доходи 7 27 9 5 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших 
банках - 44 - Таблиця 37.7. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за 
станом на кiнець попереднього перiоду Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники 
(акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 1 Iншi 
зобов'язання з кредитування 421 391 - Таблиця 37.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним 
сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом попереднього перiоду Рядок 
Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал 
Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 1 Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду - 
121 - 2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду 799 64 11 678 Таблиця 
37.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу Рядок Найменування статтi Звiтний перiод 
Попереднiй перiод витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання 1 2 3 4 5 6 1 
Поточнi виплати працiвникам 5 563 5 563 4 293 4 293 2 Виплати пiд час звiльнення 26 26 10 10 
Примiтка 38. Подiї пiсля дати блансу У квiтнi 2016 року акцiонерами Банку Лагуром С.М. та 
Iвахiвим С.П. були отриманi дозволи вiд Нацiонального банку України на набуття iстотної участi у 
Банку у розмiрi 17,5% (кожним), а також на спiльне набуття Димiнським П.П. та Димiнською Ж.П. 
iстотної участi у Банку у розмiрi 10%. Пiсля збiльшення зазначеними акцiонерами своїх часток у 
статутному капiталi Банку згiдно отриманих дозволiв, струтктура статуного капiталу на 60% буде 
складатися з акцiонерiв, що мають iстотну участь, що буде вiдповiдати вимогам Нацiонального 
банку України щодо прозоростi структури власностi Банку.  

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 
У звiтному роцi Банком не здiйснювались вiдчудження активiв в обсязi, що перевищує 
встановлений розмiр у статутi Банку. 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
У звiтному роцi Банком не здiйснювались купiвля-продаж активiв в обсязi, що перевищує 
встановлений розмiр у статутi Банку. 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 
Протягом звiтного року Банк проводив як активнi (кредитнi), так i пасивнi операцiї з пов’язаними 
особами. Обсяг кредитiв, наданих пов’язаним особам на кiнець року становив 250 400,00 грн. 
Залишки за поточними та строковими вкладами пов’язаних осiб на кiнець року становили 14 681 
394,00 грн.  

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). 
Рекомендацiї (вимоги) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, 
щодо аудиторського висновку не надавались. 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "BDO". Код ЄДРПОУ 20197074. 



Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 
Загальний стаж аудиторської дiяльностi - бiльше 10 рокiв. ТОВ "BDO" в Українi розпочало свою 
аудиторську дiяльнiсть з 1993 року, коли була органiзована аудиторсько-консалтингова фiрма 
«Баланс-Аудит» (м. Днiпропетровськ). У 1997 роцi фiрма долучилась до мiжнародної групи BDO 
та отримала найменування «БДО Баланс-Аудит». З 2009 року у вiдповiдностi до свiтової стратегiї 
Групи компанiя змiнила найменування на ТОВ «BDO» в Українi.  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 
аудиторські послуги фінансовій установі. 
ТОВ "BDO" надає аудиторськi послуги ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" протягом останнiх 5 
рокiв. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 
надавалися фінансовій установі протягом року. 
Банку протягом року надавались виключно аудиторськi послуги, передбаченi укладеним 
договором. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 
Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 
аудитора протягом звiтного року вiдсутнi. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 
протягом останіх п`яти років. 
З 01.10.2010 року аудит Банку виконувало ТОВ "Грант Тортон Україна" (код за ЄДРПОУ - 
30575404). З 16.11.2011року аудит Банку виконує ТОВ "BDO" (код за ЄДРПОУ - 20197074). 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 
Протягом звiтного року вiдсутнi стягнення застосованi до аудитора Аудиторською палатою 
України. Протягом звiтного року вiдсутнi факти подання недостовiрної звiтностi Банком, що 
пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання 
ринкiв фiнансових послуг. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
наявність механізму розгляду скарг. 
З метою захисту прав споживачiв банкiвських послуг в Банку iснує механiзм розгляду скарг, який, 
зокрема, включає такi головнi етапи: - першочергово скарги адресуються В.о. Головi Правлiння 
Банку, який, залежно вiд виду послуги, на отримання якої скаржиться споживач, призначає особу, 
вiдповiдальну за розгляд такої скарги; - скарги вiд споживачiв фiнансових послуг, що надходять 
до Банку, розглядаються у строки та в порядку, що визначенi чинним законодавством України; 
Протягом звiтного року скарг вiд споживачiв фiнансових послуг до Банку не надходило. Позови 
до суду стосовно надання Банком фiнансових послуг вiдсутнi.  

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 
скарги. 
Голова Правлiння в залежностi вiд виду послуги, на отримання якої скаржиться споживач, 
призначає особу, вiдповiдальну за розгляд такої скарги. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 



(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 
Протягом звiтного року скарг вiд споживачiв фiнансових послуг до Банку не надходило.  

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 
результати їх розгляду. 
Позови до суду стосовно надання Банком фiнансових послуг вiдсутнi.  



Річна фінансова звітність 

Звіт про фінансовий стан (Баланс) 
за станом на 31.12.2015   

  (число, місяць, 
рік)   

 
Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 130898 477152 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 
банку України  0 0 

Торгові цінні папери 7 0 0 

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток 8 0 0 

Кошти в інших банках 9 224187 0 

Кредити та заборгованість клієнтів 10 5057003 3546895 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 0 0 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії 13 0 0 

Інвестиційна нерухомість 14 0 0 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 
прибуток  47 47 

Відстрочений податковий актив  0 1440 

Гудвіл 15 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 16 23901 24873 

Інші фінансові активи 17 8763 108259 

Інші активи 18 932 876 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи 
групи вибуття 19 0 0 

Усього активів  5445731 4159542 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 20 0 44288 

Кошти клієнтів 21 4466818 3386143 

Боргові цінні папери, емітовані банком 22 32978 0 

Інші залучені кошти 23 386590 180746 

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток  239 0 

Відстрочені податкові зобов’язання  80 0 

Резерви за зобов’язаннями 24 907 1384 

Інші фінансові зобов'язання 25 4359 5977 

Інші зобов'язання 26 9691 6043 



Субординований борг 27 0 0 

Зобов'язання групи вибуття 19 0 0 

Усього зобов'язань  4901662 3624581 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 28 500000 500000 

Емісійні різниці 28 0 0 

Незареєстровані внески до статутного капіталу  0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  9435 450 

Резервні та інші фонди банку  34634 34511 

Резерви переоцінки 29 0 0 

Неконтрольована частка3  0 0 

Усього власного капіталу  544069 534961 

Усього зобов'язань та власного капіталу  5445731 4159542 

 
Примітки Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
(тис.грн.) 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Готiвковi кошти 30 516 24 594  
2 Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 98 407 
159 733  
3 Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 1 975 
292 825 
3.1 України 1 975 206 249 
3.2 iнших країн - 86 576 
4 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 130 898 477 152 
Грошовi еквiваленти, що фактично були забезпеченi цiнними паперами, 
придбаними за договорами репо, та цiнних паперiв, якi можливо продати чи 
перезакласти у Банку вiдсутнi. 
Таблиця 6.2. Аналiз кредитної якостi еквiвалентiв грошових коштiв за звiтний 
перiод 
(тис.грн.) 
Рядок Найменування статтi Кореспондентськi рахунки Кредити - овернайт 
Усього 
1 2 3 4 5 
1 у 20 найбiльших банках України - - - 
2 в iнших банках України 1 975 - 1 975 
3 Усього еквiвалентiв грошових коштiв 1 975 - 1 975 
Таблиця 6.3. Аналiз кредитної якостi еквiвалентiв грошових коштiв за 
попереднiй перiод 
(тис.грн.) 
Рядок Найменування статтi Кореспондентськi рахунки Кредити - овернайт 
Усього 
1 2 3 4 5 
1 у 20 найбiльших банках України - - - 
2 в iнших банках України 10 923 195 326 206 249 
3 у великих банках країн ОЕСР 85 929 - 85 929 
4 в iнших банках країн ОЕСР 137 - 137 



5 в iнших банках 510 - 510 
6 Усього еквiвалентiв грошових коштiв 97 499 195 326 292 825 
 
Примiтка 7. Кошти в iнших банках 
Таблиця 7.1. Кошти в iнших банках 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Кореспондентськi рахунки у банках: 263 492 - 
1.1 України 81 056 - 
1.2 iнших країн 182 436 - 
2 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (39 305) - 
4 Усього коштiв у банках за мiнусом резервiв 224 187 - 
 
Таблиця 7.2. Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за звiтний перiод 
Рядок Найменування статтi Коррахунки Усього 
1 2 3 5 
1 Непростроченi i незнецiненi: 180 554 180 554 
1.2 У велики банках країн ОЕСР 180 554 180 554 
2 Знецiненi кошти, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi 82 938 82 938 
2.1 Без затримки платежу 82 938 82 938 
3 Кошти в iнших банках до вирахування резервiв 263 492 263 492 
4 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (39 305) (39 305) 
5 Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв 224 187 224 187 
Таблиця «Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за попереднiй 
перiод» не надається у зв’язку з вiдсутнiстю коштiв в iнших банках на 
вiдповiдну дату.  
 
Таблиця 7.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення коштiв в iнших банках 
Рядок Рух резервiв Звiтний перiод Попереднiй перiод 
кошти в iнших банках кошти в iнших банках 
1 2 3 4 
1 Резерв пiд знецiнення за станом на початок перiоду - (3 947) 
2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (39 305) 3 
947 
3 Резерв пiд знецiнення за станом на кiнець перiоду (39 305) - 
 
 
Примiтка 8. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 
Таблиця 8.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Кредити, що наданi юридичним особам 5 135 645 3 603 690 
2 Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям 20 665 20 171 
3 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 1 583 2 262 
4 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 12 860 23 015 
5 Iншi кредити, що наданi фiзичним особам 4 116 1 712 
6 Резерв пiд знецiнення кредитiв (117 866) (103 955) 
7 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 5 057 003 3 546 895 
У Банку немає отриманих у заставу цiнних паперiв, якi є забезпеченням за 
кредитами та заборгованiстю клiєнтiв за операцiями репо. 
Таблиця 8.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за звiтний 
перiод 
Рядок Рух резервiв Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi 



фiзичним особам - пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що 
наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним 
особам Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Залишок за станом на початок перiоду (103 316) (58) (36) (357) (188) (103 
955) 
2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (25 363) 
10 30 (706) (29) (26 058) 
3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву 12 147 - - - - 12 147 
4 Залишок за станом на кiнець перiоду (116 532) (48) (6) (1 063) (217) (117 866) 
 
 
Таблиця 8.3. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 
попереднiй перiод  
Рядок Рух резервiв Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi 
фiзичним особам - пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що 
наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним 
особам Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Залишок за станом на початок перiоду (53 346) (467) (1) (112) - (53 926) 
2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (49 970) 
292 (35) (240) (188) (50 141) 
3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву - 117 - - - 117 
4 Курсовi рiзницi за резервами - - - (5) - (5) 
5 Залишок за станом на кiнець перiоду (103 316) (58) (36) (357) (188) (103 955) 
Таблиця 8.4. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi 
(тис.грн.) 
Рядок Вид економiчної дiяльностi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
сума % сума % 
1 2 3 4 5 6 
1 Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води - - - - 
2 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 712 
470 13,8 714 149 19,6 
3 Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого 
вжитку 2 445 625 47,3 1 573 165 43,1 
4 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 33 953 0,7 33 427 
0,9 
5 Будiвництво будiвель 679 233 13,1 578 227 15,9 
6 Наземний i трубопровiдний транспорт 159 910 3,1 152 718 4,2 
7 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення 194 701 3,7 
128 158 3,5 
8 Виробництво машин, устаткування та iншої продукцiї 240 300 4,6 194 950 
5,3 
9 Дiяльнiсть у сферi спорту, органiзацiя вiдпочинку та розваг 182 702 3,5 49 
174 1,3 
10 Фiзичнi особи 18 559 0,4 26 990 0,7 
11 Iншi 507 416 9,8 199 892 5,5 
12 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 5 174 869 100 3 650 
850 100  
У таблицi зазначено данi про залишки заборгованостi за кредитами, якi 
розподiлено за видами економiчної дiяльностi. Основними секторами 
економiки, якi кредитує Банк є: торгiвля; операцiї з нерухомим майном; 
будiвництво будiвель; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв тощо. Банком 



для мiнiмiзацiї кредитного ризику встановлюються галузевi лiмiти 
кредитування, якi протягом звiтного року не порушувалися.  
 
Таблиця 8.5. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за звiтний 
перiод 
(тис.грн.) 
Рядок Найменування статтi Кредити, наданi юридичним особам Кредити, що 
наданi фiзичним особам - пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб 
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що 
наданi фiзичним особам Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Незабезпеченi кредити 149 001 - - - 4 116 153 116 
2 Кредити, що забезпеченi:  
2.1 грошовими коштами 1 972 650 2 512 - 93 - 1 975 255 
2.2 цiнними паперами 109 379 109 379 
2.3 нерухомим майном 1 597 929 8 749 1 583 7 784 - 1 616 046 
2.3.1 у т. ч. житлового призначення 74 955 - 1 583 1 087 - 77 624 
2.4 гарантiями i поручительствами 21 079 - - - - 21 079 
2.5 iншими активами 1 285 607 9 404 - 4 983 - 1 299 994 
3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 5 135 645 20 665 1 
583 12 860 4 116 5 174 869 
Протягом звiтного року Банк не здiйснював придбання фiнансових та 
нефiнансових активiв шляхом звернення стягнення на предмет застави або 
реалiзацiї права за iншими iнструментами, що зменшують кредитний ризик.  
Таблиця 8.6. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 
попереднiй перiод  
(тис.грн.) 
Рядок Найменування статтi Кредити, наданi юридичним особам Кредити, що 
наданi фiзичним особам - пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб 
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що 
наданi фiзичним особам Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Незабезпеченi кредити 129 345 - - - 1 702 131 047 
2 Кредити, що забезпеченi:  
2.1 грошовими коштами 1 190 625 6 386 - 16 931 10 1 213 951 
2.2 нерухомим майном 1 366 199 7 282 2 262 880 - 1 376 623 
2.2.1 у т. ч. житлового призначення 68 358 - 2 159 835 - 71 352 
2.4 гарантiями i поручительствами 14 866 - - 137 - 15 003 
2.5 iншими активами 902 655 6 503 - 5 068 - 914 226 
3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 3 603 690 20 171 2 
262 23 015 1 712 3 650 850 
Таблиця 8.7. Аналiз кредитної якостi кредитiв за звiтний перiод 
(тис.грн.) 
Рядок Найменування статтi Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, 
що наданi фiзичним особам – пiдпри-ємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб 
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що 
наданi фiзичним особам Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Непростроченi та незнецiненi: 4 277 464 2 512 851 7 739 2 436 4 291 002 
1.1 великi позичальники з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв 1 466 211 - - - - 1 
466 211 
1.2 кредити середнiм компанiям 361 417 2 512 - - - 363 929 
1.3 кредити малим компанiям 2 449 837 - - - - 2 449 837 



1.4 Iншi кредити фiзичним особам - - 851 7 739 2 436 11 026 
2 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 207 774 - - 5 031 204 
213 009 
2.1 без затримки платежу 115 263 - - 4 983 20 120 266 
2.2 iз затримкою платежу до 31 дня 52 482 - - - - 52 482 
2.3 iз затримкою платежу бiльше вiд 184 до 366 (367) днiв 40 029 - - - 183 40 
213 
2.4 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв - - - 48 - 48 
3 Знецiненi кредити, якi оцiненi на портфельнiй основi: 650 406 18 153 733 90 
1 476 670 858 
3.1 без затримки платежу 650 406 18 153 733 90 1 435 670 816 
3.2 iз затримкою платежу до 31 дня 41 41 
4 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 5 135 645 20 665 1 583 12 
860 4 116 5 174 869 
5 Резерв пiд знецiнення за кредитами (116 532) (47) (6) (1 063) (218) (117 866) 
6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 5 019 113 20 618 1 577 11 797 3 898 5 
057 003 
Розподiл контрагентiв Банку на великi, середнi та малi здiйснюється згiдно 
Господарського Кодексу України, а саме виходячи з обсягiв чистого доходу 
(виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) отриманих протягом 
звiтного перiоду. Банк до малих компанiй вiдносить компанiї з доходом до 10 
млн. євро, до великих - вiд 50 млн. євро, iншi - до середнiх. Береться 
гривневий еквiвалент за середньорiчним курсом НБУ (24,23 грн./євро). 
Зобов’язання перед Банком включають нарахованi та не сплаченi доходи та 
враховуються обсяги резервiв, сформованих за ними. Вiднесення зобов’язань 
позичальника перед Банком до певної категорiї якостi здiйснюється, виходячи 
з принципу найгiршого, тобто у разi наявностi прострочених зобов’язань 
(кредиту або вiдсоткiв за ним) уся сума зобов’язань за кредитною операцiєю 
вiдноситься до категорiї такого найгiршого типу заборгованостi.  
Таблиця 8.8 Аналiз кредитної якостi кредитiв за попереднiй перiод  
(тис.грн.) 
Рядок Найменування статтi Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, 
що наданi фiзичним особам – пiдпри-ємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб 
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що 
наданi фiзичним особам Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Непростроченi та незнецiненi: 3 043 814 20 171 550 17 293 89 3 081 917 
1.1 великi позичальники з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв 77 067 - - - - 77 
067 
1.2 новi великi позичальники 713 982 - - - - 713 982 
1.3 кредити середнiм компанiям 65 122 - - - - 65 122 
1.4 кредити малим компанiям 2 187 644 20 171 - - - 2 207 814 
1.5 Iншi кредити фiзичним особам - - 550 17 293 89 17 932 
2 Простроченi, але незнецiненi 175 - - - - 175 
2.1 iз затримкою платежу до 31 дня 175 - - - - 175 
3 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 559 700 - 1 712 5 722 
1 624 568 758 
3.1 без затримки платежу 545 967 - 1 712 5 690 1 624 554 992 
3.2 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 12 146 - - - - 12 146 
3.3 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 1 588 - - 32 - 1 619 
4 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 3 603 690 20 171 2 262 23 
015 1 712 3 650 850 
5 Резерв пiд знецiнення за кредитами (103 316) (58) (36) (357) (188) (103 955) 



6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 3 500 373 20 114 2 226 22 658 1 524 3 
546 895 
Таблиця 8.9 Вплив вартостi застави на якiсть кредиту на звiтну дату 
(тис. грн.) 
Ря-док Назва статтi Балансова вартiсть кредитiв Очiкуванi грошовi потоки вiд 
реалiзацiї заставленого забезпечення Вплив 
застави 
1 2 3 4 5 = 3 - 4 
1 Кредити, наданi юридичним особам 5 019 113 3 403 650 1 615 463 
2 Кредити, наданi фiзичним особам-пiдприємцям 20 618 15 402 5 216 
3 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 1 577 5 048 (3 471) 
4 Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби 11 797 12 988 (1 191) 
5 Iншi кредити фiзичним особам 3 898 - 3 898 
6 Усього кредитiв 5 057 003 3 437 088 1 619 915 
Таблиця 8.10 Вплив вартостi застави на якiсть кредиту на попередню дату 
(тис. грн.) 
Ря-док Назва статтi Балансова вартiсть кредитiв Очiкуванi грошовi потоки вiд 
реалiзацiї заставленого забезпечення Вплив 
застави 
1 2 3 4 5 = 3 - 4 
1 Кредити, наданi юридичним особам 3 500 374 2 456 592 1 043 782 
2 Кредити, наданi фiзичним особам-пiдприємцям 20 113 20 399 (287) 
3 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 2 226 3 586 (1 360) 
4 Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби 22 658 21 236 1 422 
5 Iншi кредити фiзичним особам 1 524 2 694 (1 170) 
6 Усього кредитiв 3 546 895 2 504 507 1 042 388 
Грошовi потоки вiд реалiзацiї забезпечення оцiнюються iз застосуванням 
коефiцiєнта лiквiдностi та витрат на реалiзацiю такого забезпечення. 
Оцiнка заставленого майна здiйснюється незалежним сертифiкованим 
суб’єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до статтi 3 Закону України «Про 
оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi», за 
процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в 
статтi 9 цього Закону, а саме положеннями (нацiональними стандартами) 
оцiнки майна, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України, методиками 
та iншими нормативно-правовими актами, якi розробляються з урахуванням 
вимог положень (нацiональних стандартiв) i затверджуються Кабiнетом 
Мiнiстрiв України або Фондом державного майна України (зокрема, 
Нацiональнi стандарти: № 1 «Загальнi засади оцiнки майна i майнових прав», 
№ 2 «Оцiнка нерухомого майна», № 3 «Оцiнка цiлiсних майнових комплексiв» 
та iншi документи).  
Перегляд (актуалiзацiя) вартостi предметiв заставленого майна здiйснюється 
незалежним сертифiкованим суб’єктом оцiночної дiяльностi з урахуванням 
змiни кон’юктури ринку подiбного майна та/або стану збереження цього 
майна, але не рiдше одного разу на дванадцять мiсяцiв для нерухомостi, 
устаткування та транспортних засобiв, одного разу на шiсть мiсяцiв - для 
iншого майна iз застосуванням порiвняльного, витратного та доходного 
пiдходiв (окремо), а також шляхом поєднання зазначених.  
 
Примiтка 9. Цiннi папери в портфелi Банку на продаж 
Таблиця 9.1. Цiннi папери в портфелi банку на продаж 
(тис.грн.) 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 



1 Фiнансовi iнвестицiї в компанiї 784 784 
2 Резерв пiд знецiнення фiнансових iнвестицiй в компанiї (784) (784) 
3 Усього фiнансових iнвестицiй в компанiї за мiнусом резервiв - - 
Банк не передавав цiннi папери до погашення без припинення визнання у 
виглядi забезпечення за операцiями репо. 
Примiтка 10. Основнi засоби та нематерiальнi активи 
Таблиця 10.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи 
Операцiї надходження, передавання, переведення, вибуття основних засобiв та 
нематерiальних активiв зазначаються за балансовою вартiстю 
Найменування статтi Зе-мельнi дiлян-ки Будiвлi, споруди та переда-вальнi 
пристрої Ма-шини та облад-нання Транс-портнi засоби Iнстру-менти, при-
лади, iнвен-тар (меблi) Iншi основ-нi засоби Iншi необо-ротнi мате-рiальнi 
акти-ви Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та немате-рiальнi 
активи Нема-терi-альнi акти-ви Усього  
Балансова вартiсть на 31.12.2013р.: 13 13 038 3 485 706 1 081 636 - 12 2 389 21 
360 
Первiсна вартiсть 13 16 205 11 381 1 419 3 777 1 945 1 186 12 4 030 39 968 
Накопичений знос - (3 167) (7 896) (713) (2 696) (1 309) (1 186) - (1 641) (18 
608) 
Надходження 219 6 054 119 - 28 - 38 353 184 6 995 
Капiтальнi iнвестицiї - - - - 2 - 1 (69) 15 (51) 
Вибуття - - (8) - - (91) - - (16) (115) 
Амортизацiйнi вiдрахування - (812) (1 218) (205) (394) (79) (30) - (346) (3 084) 
Iншi змiни - - (97) - (3) (20) (9) (19) (84) (232) 
Балансова вартiсть на 31.12.2014р.: 232 18 280 2 281 501 714 446 - 277 2 142 24 
873 
Первiсна вартiсть 232 22 259 11 395 1 419 3 804 1 834 1 216 277 4 129 46 565 
Накопичений знос - (3 979) (9 114) (918) (3 090) (1 388) (1 216) - (1 987) (21 
692) 
Надходження - - 305 866 27 88 22 1 241 798 3 347 
Капiтальнi iнвестицiї - - 134 - 11 19 0 (340) 176 - 
Вибуття (залишкова вартiсть списанизОЗ) - - (104) - (14) (21) - (1 059) - (1 198) 
Амортизацiйнi вiдрахування - (989) (1 114) (205) (306) (61) (22) - (424) (3 121) 
Вибуття зносу по списаних ОЗ) 
- - (294) (310) (56) (125) (68) (553) (1 406) 
Балансова вартiсть на 31.12.2015р. 232 17 291 1 502 1 162 432 471 - 119 2 692 
23 901 
Первiсна вартiсть 232 22 259 11 436 1 975 3 772 1 795 1 170 119 4 550 47 308 
Накопичений знос - (4 968) (9 934) (813) (3 340) (1 324) (1 170) - (1 858) (23 
407) 
Станом на 31.12.2015: 
Банк не мав основних засобiв та нематерiальних активiв, стосовно яких є 
передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та 
розпорядження; 
Банк не мав оформлених у заставу основних засобiв;. 
Банк не мав основних засобiв, що тимчасово не використовуються 
(консервацiя, реконструкцiя тощо); 
Банк не мав основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж; 
первiсна вартiсть повнiстю амортизованих необоротних активiв становила 13 
220 тис. грн. (2014: 11 474 тис. грн.); 
в Банку вiдсутня вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження 
права власностi; 
Банк не мав створених нематерiальних активiв; 



Банк не мав збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi 
виникають у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд 
зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному 
капiталi. 
 
Примiтка 11. Iншi фiнансовi активи 
Таблиця 11.1. Iншi фiнансовi активи 
Рядок Найменування статтi Примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 5 
1 Дебiторська заборгованiсть за торговими операцiями - 52 927 
2 Розрахунки за конверсiйними операцiями - 2 618 
3 Похiднi фiнансовi активи у торговому портфелi банку - 95 
4 Грошовi кошти з обмеженим правом використання 8 730 52 510 
5 Iншi фiнансовi активи 35 110 
6 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (2) (1) 
7 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 8 763 108 259  
 
У статтi «Грошовi кошти з обмеженим правом користування» показано 
залишки за балансовим рахунком «Кошти банку у розрахунках», на якому 
облiковується гарантiйний депозит у ПАТ АБ «Пiвденний» iз забезпечення 
виконання зобов’язань по договору про пiдтримку членства в МПС VISA.  
Таблиця 11.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв 
за звiтний перiод 
Рядок Рух резервiв Грошовi кошти з обмеженим правом користування Усього 
1 2 3 4 
1 Залишок за станом на початок перiоду (1) - 
2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (1) (1) 
3 Залишок за станом на кiнець перiоду (2) (1) 
 
Таблиця 11.3. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за звiтний 
перiод  
Рядок Найменування статтi Дебiторська заборгованiсть за торговими 
операцiями Розрахунки за конверсiйними операцiями Похiднi фiнансовi 
активи у торговому портфелi банку Грошовi кошти з обмеженим правом 
користування Iншi фiнансовi активи Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть: - - - 8 730 32 8 762 
1.1 великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв - - - 8 730 - 8 730 
1.4 малi компанiї - - - - 32 32 
2 Заборгованiсть, знецiнена на iндивiдуальнiй основi - - - - 3 3 
2.1 iз затримкою платежу до 31 дня - - - - 1 1 
2.2 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - - - - 1 1 
2.3 iз затримкою платежу бiльше 366 днiв - - - - 1 1 
3 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву - - - 8 730 35 8 765 
4 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв - - - - (2) (2) 
5 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву - - - 8 730 33 8 763 
Таблиця 11.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв 
за попереднiй перiод 
Рядок Рух резервiв Грошовi кошти з обмеженим правом користування Усього 
1 2 3 4 
1 Залишок за станом на початок перiоду - - 
2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (1) (1) 
3 Залишок за станом на кiнець перiоду (1) (1) 



Таблиця 11.4. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за попереднiй 
перiод  
 
Рядок Найменування статтi Дебiторська заборгованiсть за торговими 
операцiями Розрахунки за конверсiйними операцiями Похiднi фiнансовi 
активи у торговому портфелi банку Грошовi кошти з обмеженим правом 
користування Iншi фiнансовi активи Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть: 52 927 2 618 95 52 510 107 108 
257 
1.1 великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв - 1 805 95 52 510 - 54 
410 
1.2 новi великi клiєнти 52 927 - - - - 52 927 
1.3 середнi компанiї 813 - - - 813 
1.4 малi компанiї - - - - 107 107 
2 Прострочена, але незнецiнена - - - - 1 1 
2.1 iз затримкою платежу до 31 дня - - - - 1 1 
3 Заборгованiсть, знецiнена на iндивiдуальнiй основi - - - - 2 2 
3.1 iз затримкою платежу до 31 дня - - - - 1 1 
3.2 iз затримкою платежу вiд 31 до 92 днiв - - - - 1 1 
4 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву 52 927 2 618 95 52 
510 110 108 260 
5 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв - - - - (1) (1) 
6 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 52 927 2 618 95 52 510 
109 108 259 
 
Примiтка 12. Iншi активи 
Таблиця 12.1. Iншi активи 
Рядок Найменування статтi Примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 5 
1 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 59 10 
2 Передоплата за послуги 11 - 
3 Дорогоцiннi метали 81 155 
4 Iншi активи у т.ч. 793 711 
4.1 Витрати майбутнiх перiодiв 716 652 
5 Резерв (12) - 
6 Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 932 876 
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2015: оренда – 222 тис.грн., аудит 
– 182 тис.грн., комунальнi послуги 102 тис.грн., на 31.12.2014: оренда – 248 
тис.грн., вiдпускнi майбутнiх перiодiв – 148 тис.грн. 
Примiтка 13. Кошти банкiв 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв - 10 017 
2 Депозити iнших банкiв: - - 
2.1 Короткостроковi - - 
3 Кредити, що отриманi: - 34 271 
3.1 Короткостроковi - 34 271 
4 Усього коштiв iнших банкiв - 44 288 
Протягом звiтного та попереднього перiодiв всi зобов’язання щодо основних 
сум боргу Банку перед iншими банками та процентiв за ними сплачувались 
вчасно згiдно графiкiв погашення. 
 



Примiтка 14. Кошти клiєнтiв 
Таблиця 14.1. Кошти клiєнтiв 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Державнi та громадськi органiзацiї: 424 484 
1.1 Поточнi рахунки 424 484 
2 Iншi юридичнi особи 2 940 704 2 119 954 
2.1 Поточнi рахунки 664 345 608 777 
2.2 Строковi кошти 2 276 359 1 511 177 
3 Фiзичнi особи: 1 525 690 1 265 705 
3.1 Поточнi рахунки 98 109 103 340 
3.2 Строковi кошти 1 427 581 1 162 365 
4 Усього коштiв клiєнтiв 4 466 818 3 386 143 
 
Таблиця 14.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi 
Рядок Вид економiчної дiяльностi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
сума % сума % 
1 2 3 4 5 6 
1 Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 383 057 8,6% 170 
236 5,0% 
2 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 237 
137 5,3% 41 434 1,2% 
3 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого 
вжитку 884 458 19,8% 766 453 22,6% 
4 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 23 598 0,5% 5 276 
0,2% 
Будiвництво будiвель та споруд 18 113 0,4% 40 321 1,2% 
Страхування та iншi фiнансовi послуги (перестрахування та недержавне 
пенсiйне забезпечення) 345 085 7,7% 78 119 2,3% 
Нерезиденти 990 398 22,2% 778 817 23,0% 
5 Фiзичнi особи 1 525 690 34,2% 1 265 705 37,4% 
6 Iншi 59 282 1,3% 239 782 7,1% 
7 Усього коштiв клiєнтiв 4 466 818 100 % 3 386 143 100 % 
Балансова вартiсть залучених коштiв клiєнтiв, якi є забезпеченням за 
кредитними операцiями та безвiдкличними зобов'язаннями, становить 2 108 
121 тис.грн. (2014: 1 361 594 тис. грн.). Це виключно строковi депозити 
клiєнтiв. З них 2 107 897 тис.грн. наданi у заставу за кредитами юридичних 
осiб та 224 тис.грн. – за кредитами фiзичних осiб (2014: 1 339 591 тис. грн. та 
22 004 тис. грн. вiдповiдно). 
Примiтка 15. Борговi цiннi папери, емiтованi банком 
Таблиця 15.1. Борговi цiннi папери, емiтованi банком 
 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Депозитнi сертифiкати 32 978 - 
2 Усього 32 978 - 
Банк не має активiв, наданих як забезпечення за цiнними паперами, 
емiтованими Банком. 
 
 
Примiтка 16. Iншi залученi кошти 
Таблиця 16.1. Iншi залученi кошти 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 



1 2 3 4 
1 Кредити, що отриманi фiнансових органiзацiй-нерезидентiв 386 431 180 401 
2 Кредити, отриманi вiд Державної iпотечної установи 159 345 
3 Усього 386 590 180 746 
У примiтцi зазначено кошти, отриманi вiд фiнансових компанiй – нерезидентiв 
у сумi 16 101 тис. доларiв США пiд 9,07% та Державної iпотечної установи пiд 
рефiнансування довгострокових iпотечних кредитiв на строк до 2016 року пiд 
13,5%. Протягом звiтних перiодiв всi платежi перед Державною iпотечною 
установою щодо погашення основного боргу та вiдсоткiв вiдбувались вчасно 
згiдно встановленого графiка погашення. Заставою за коштами, залученими 
вiд Державної iпотечної є iпотека ринковою вартiстю 2 168 тис. грн., що 
належить фiзичним особам, якi отримали кредит.  
 
Примiтка 17. Резерви за зобов'язаннями 
Таблиця 17.1. Змiни резервiв за зобов'язаннями за звiтний перiод 
Рядок Рух резервiв Зобов'язання кредитного характеру Усього 
1 2 4 5 
1 Залишок на початок перiоду 1 384 1 384 
2 Формування та/або збiльшення резерву (477) (477) 
3 Залишок на кiнець перiоду 907 907 
Наведенi у таблицi резерви за зобов’язаннями сформованi пiд банкiвськi 
гарантiї, наданi юридичним особам, та невикористанi залишки за кредитними 
лiнiями, що облiковуються на позабалансових рахунках. 
Таблиця 17.2. Змiни резервiв за зобов'язаннями за попереднiй перiод 
Рядок Рух резервiв Зобов'язання кредитного характеру Усього 
1 2 4 5 
1 Залишок на початок перiоду 253 253 
2 Формування та/або збiльшення резерву 1 131 1 131 
3 Залишок на кiнець перiоду 1 384 1 384 
 
Примiтка 18. Iншi фiнансовi зобов'язання 
Таблиця 18.1. Iншi фiнансовi зобов'язання 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 4 5 
1 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 1 894 5 
618 
2 Нарахованi витрати 2 383 340 
3 Iншi фiнансовi зобов'язання 82 19 
4 Усього iнших фiнансових зобов'язань 4 359 5 977 
 
Примiтка 19. Iншi зобов'язання 
(тис. грн.) 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 4 5 
1 Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на 
прибуток 7 574 4 950 
2 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 1 959 
941 
3 Доходи майбутнiх перiодiв 158 152 
4 Усього 9 691 6 043 
 
Примiтка 4.27. Борговi цiннi папери, емiтованi Банком 
З 2015 року Банк залучає кошти на вклади вiд фiзичних осiб iз видачею 



iменних ощадних (депозитних) сертифiкатiв. Ощаднi (депозитнi) сертифiкати 
є борговими цiнними паперами Банку, якi розмiщуються (продаються) за 
номiнальною (справедливою) вартiстю. Подальший облiк таких цiнних 
паперiв Банк здiйснює за амортизованою вартiстю. 
Ощадний (депозитний) сертифiкат - цiнний папiр, який пiдтверджує суму 
вкладу, унесеного в Банк, i права вкладника (власника сертифiката) на 
одержання зi спливом установленого строку суми вкладу та процентiв, 
установлених сертифiкатом. Банк емiтує iменнi ощаднi (депозитнi) 
сертифiкати строком на шiсть мiсяцiв. 
Ощаднi (депозитнi) сертифiкати емiтуються як в нацiональнiй, так i в 
iноземнiй валютах виключно в документарнiй (паперовiй) формi. 
Банк визнає прибуток або збиток у разi залучення коштiв на вклад (iз видачею 
ощадного (депозитного) сертифiкату) за ставкою, яка нижча або вища, нiж 
ринкова. За операцiями з акцiонерами така рiзниця вiдображається 
безпосередньо у власному капiталi. 
Якщо строк одержання вкладу (депозиту) за строковим ощадним (депозитним) 
сертифiкатом прострочено, то такий сертифiкат уважається документом на 
вимогу, за яким на Банк покладається зобов'язання сплатити зазначену в 
ньому суму вкладу (депозиту) та процентiв за ним у разi пред'явлення 
ощадного (депозитного) сертифiката. 

Затверджено до випуску та підписано        

24.04.2016 року   Керівник Гришко О.А. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Дядюра Н.Ю. (044)2077035   Головний бухгалтер  Верба Т.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 
(Звіт про фінансові результати) 

за 2015 рік 
 

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

Процентні доходи 31 600499 380321 

Процентні витрати 31 419288 256203 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 
витрати)  181211 124118 

Комісійні доходи 32 36268 47845 

Комісійні витрати 32 5667 27433 

Результат від операцій з цінними паперами в 
торговому портфелі банку  254 27 

Результат від операцій з хеджування справедливої 
вартості 43 0 0 

Результат від переоцінки інших фінансових 
інструментів, що обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату переоцінки через 
прибутки або збитки 

 10899 -93276 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку 
на продаж 11 0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою  56719 99736 

Результат від переоцінки іноземної валюти  -66961 8446 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 
нерухомості  0 0 

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

9, 10 0 0 

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

20, 21, 23 0 0 

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та 
коштів в інших банках 9, 10 65363 46194 

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської 
заборгованості та інших фінансових активів 17, 18 13 1 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 0 180 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 12 0 0 

Відрахування до резервів за зобов'язаннями 24 -477 1131 

Інші операційні доходи 33 4268 1881 

Адміністративні та інші операційні витрати 34 137562 121825 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування  14530 -7987 

Витрати на податок на прибуток 35 3089 -662 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває  0 0 



Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 19 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік  11441 -7325 

ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:  

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж  0 0 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних 
активів  0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 
грошових потоків  0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 
подання звітності  0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 
компанії  0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 29 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік  0 0 

Усього сукупного доходу за рік  11441 -7325 

  

Прибуток (збиток), що належить:  

власникам банку  11441 -7325 

неконтрольованій частці  0 0 

  

Усього сукупного доходу, що належить:  

власникам банку  11441 -7325 

неконтрольованій частці  0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 36  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію  22.88 -19.48 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію  22.88 -19.48 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 36  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію  0.00 0.00 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію  0.00 0.00 

  

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 
банку: 36  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік  22.88 -19.48 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію за рік  22.88 -19.48 

 
Примітки Примiтка 22. Процентнi доходи та витрати 

Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 



ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ: 
1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 571 728 372 037 
2 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 11 532 235 
3 Кошти в iнших банках 13 626 6 445 
4 Кореспондентськi рахунки в iнших банках 3 613 1 598 
5 Депозити овернайт в iнших банках - 6 
6 Усього процентних доходiв 600 499 380 321 
ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ: 
7 Строковi кошти юридичних осiб (243 730) (96 943) 
8 Борговi цiннi папери, емiтованi банком (1 308) - 
9 Iншi залученi кошти (26 258) (7 683) 
10 Строковi кошти фiзичних осiб (126 924) (112 752) 
11 Строковi кошти iнших банкiв (3 983) (25 467) 
12 Депозити овернайт iнших банкiв - (11) 
13 Поточнi рахунки (17 044) (13 198) 
14 Кореспондентськi рахунки (41) (149) 
15 Усього процентних витрат (419 288) (256 203) 
16 Чистий процентний дохiд/(витрати) 181 211 124 118 
 
Примiтка 23. Комiсiйнi доходи та витрати 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
КОМIСIЙНI ДОХОДИ: 
1 Розрахунково-касовi операцiї 20 509 13 989 
2 Операцiї з цiнними паперами 5 10 
3 Операцiї довiрчого управлiння 2 314 1 557 
4 Гарантiї наданi 3 141 464 
5 Оперцiї з купiвлi/продажу iноземної валюти на валютному ринку 9 602 31 
385 
6 Iншi 697 440 
7 Усього комiсiйних доходiв 36 268 47 845 
КОМIСIЙНI ВИТРАТИ: 
8 Розрахунково-касовi операцiї (5 518) (3 097) 
9 Операцiї з цiнними паперами (100) (45) 
10 Оперцiї з купiвлi/продажу iноземної валюти на валютному ринку - (24 250) 
11 Iншi (49) (41) 
12 Усього комiсiйних витрат (5 667) (27 433) 
13 Чистий комiсiйний дохiд/витрати 30 601 20 412 
 
Примiтка 24. Iншi операцiйнi доходи  
Рядок Найменування статтi Примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 5 
1 Дохiд вiд суборенди 624 165 
2 Iншi 3 644 1 716 
3 Усього операцiйних доходiв 4 268 1 881 
 
До статтi «Iншi» вiднесено: 
за звiтнiй перiод - повернення ранiше нарахованих вiдсоткiв за достроково 
розiрваними вкладами у сумi 3 408 тис. грн., повернення ранiше списаної 
заборгованостi – 25 тис. грн., штрафи та пенi, отриманi Банком – 116 тис. грн., 
консультацiйнi послуги – 82 тис. грн., страховi вiдшкодування – 13 тис. грн.; 
за попереднiй перiод - повернення ранiше нарахованих вiдсоткiв за достроково 
розiрваними вкладами у сумi 1579 тис. грн., повернення ранiше списаної 



заборгованостi – 72 тис. грн., штрафи та пенi, отриманi Банком – 29 тис. грн., 
агентська винагорода за операцiями ТОВ «ЦФР» – 11 тис. грн., вiдшкодування 
суми сплаченого судового збору – 8 тис. грн.; 
Примiтка 25. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 4 5 
1 Витрати на утримання персоналу 44 812 34 486 
2 Амортизацiя основних засобiв 2 675 2 828 
3 Амортизацiя програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв 447 
469 
4 Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, 
телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги 5 222 3 900 
5 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) 7 448 8 622 
6 Iншi витрати, пов'язанi з основними засобами 2 607 2 015 
7 Професiйнi послуги 5 573 1 891 
8 Витрати на маркетинг та рекламу 88 127 
9 Витрати iз страхування 44 905 38 129 
10 Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток 17 606 
25 848 
11 Iншi 6 179 3 510 
12 Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат 137 562 121 825 
 
Примiтка 26. Витрати/(вигоди) з податку на прибуток 
Таблиця 26.1. Витрати/(вигоди) з податку на прибуток 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 3 
1 Поточний податок на прибуток 1 569 1498 
2 Змiна вiдстроченого податку на прибуток 1 520 (2 160) 
3 Усього витрати/(вигоди) з податку на прибуток 3 089 (662) 
 
Таблиця 26.2. Узгодження суми облiкового прибутку/(збитку) та суми 
податкового прибутку/(збитку) 
(тис.грн.) 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4  
1 Прибуток/(збиток) до оподаткування 14 530 (7 987) 
2 Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування 2 
615 (1 437) 
КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ): 
3 Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку 
податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку (зазначити 
якi саме) 583 5 954 
4 Витрати, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового 
прибутку, але не визнаються в бухгалтерському облiку (зазначити якi саме) (1 
543) (3 019) 
5 Доходи, якi не пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але 
визнаються в бухгалтерському облiку (зазначити якi саме) (86) - 
6 Сума податку на прибуток 1 569 1 498 
За 2015 рiк рiзницi мiж податковим та облiковим прибутком, зумовленi 
рiзницями, якi виникли за рахунок наступних показникiв: 
1. Витрат, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку 
податкового прибутку, але визначаються в бухгалтерському облiку в сумi 583 
тис. грн., в тому числi:  



• амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв за даними 
бухгалтерського облiку – 558 тис.грн.); 
• результат вiд списання основних засобiв та нематерiальних активiв за 
даними бухгалтерського облiку – 25 тис. грн.; 
2. Витрат, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового 
прибутку, але не визначаються в бухгалтерському облiку в сумi 1543 тис. грн., 
в тому числi:  
• амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв за даними 
податкового облiку – 638 тис. грн.; 
• результат вiд списання основних засобiв та нематерiальних активiв за 
даними податкового облiку – 26 тис. грн.; 
• вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб – 567 тис. грн.. 
• резерв вiдпусток – 169 тис. грн.; 
• частка вiд’ємної рiзницi мiж резервом, розрахованим вiдповiдно до роздiлу 
III ПКУ – 143 тис.грн. 
За 2014 рiк рiзницi мiж податковим та облiковим прибутком, зумовленi 
постiйними та тимчасовими рiзницями, виникли за рахунок наступних 
показникiв: 
1. Витрат, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку 
податкового прибутку, але визначаються в бухгалтерському облiку в сумi 5 
954 тис. грн., в тому числi:  
• процентнi витрати – 27 тис. грн.; 
• витрати на утримання персоналу – 655 тис. грн.; 
• витрати на утримання власних та орендованих основних засобiв – 588 тис. 
грн. (в т.ч. амортизацiя – 586 тис.грн.); 
• iншi господарськi та експлуатацiйнi витрати – 38 тис. грн.; 
• страховий резерв –2 352 тис. грн.;  
• iншi адмiнiстративнi витрати та витрати на телекомунiкацiї – 5 тис. грн.; 
• вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб – 2 035 тис. грн.; 
• iншi витрати – 254 тис. грн. 
2. Витрат, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового 
прибутку, але не визначаються в бухгалтерському облiку в сумi 3 019 тис. 
грн., в тому числi:  
• резерв вiдпусток – 463 тис. грн.; 
• амортизацiя основних фондiв – 684 тис. грн.; 
• результат вiд списання основних засобiв – 20 тис. грн.; 
• вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб – 1 852 тис. грн.. 
Таблиця 26.3. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених 
податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань за звiтний перiод 
(тис. грн.) 
Рядок Найменування статтi Залишок на початок перiоду Визнанi в прибутках/ 
збитках Залишок на кiнець перiоду 
1 2 3 4 5 
1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму 
оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди  
1.1 Основнi засоби 264 ( 344) (80) 
1.2 Резерв на вiдпустки 169 (169) - 
1.3 Фонд гарантування вкладiв 567 (567) - 
1.4 Резерви пiд заборгованiсть iнших банкiв 440 (440) - 
2 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) 1 440 (1 520) - 
 
Таблиця 26.4. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених 
податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань за попереднiй 



перiод 
(тис. грн.) 
Рядок Найменування статтi Залишок на початок перiоду Визнанi в прибутках/ 
збитках Залишок на кiнець перiоду 
1 2 3 4 5 
1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму 
оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди  
1.1 Основнi засоби 514 (250) 264 
1.2 Резерв на вiдпустки 84 85 169 
1.3 Фонд гарантування вкладiв 389 178 567 
1.4 Резерви пiд заборгованiсть iнших банкiв (1 707) 2 147 440 
2 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) (720) 2 160 1 440 
 
Примiтка 27. Прибуток/(збиток) на одну просту акцiю 
Таблиця 27.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту 
акцiю 
(тис. грн.) 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 4 5 
2 Прибуток/(збиток) за рiк 11 441 (7 325) 
3 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 500 376 
4 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю (грн. на 
акцiю) 22,88 (19,48) 
Таблиця 27.2. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить власникам простих 
та привiлейованих акцiй банку 
(тис. грн.) 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 4 5 
1 Прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам банку 11 441 (7 325) 
2 Дивiденди за простими акцiями 2 333 2 326  
3 Нерозподiлений прибуток/(збиток) за рiк 11 441 (7 325) 
4 Дивiденди за простими акцiями, за якими прийнято рiшення щодо виплати 
протягом року 2 333 2 326  
5 Прибуток/(збиток) за рiк, що належить акцiонерам - власникам простих 
акцiй 11 441 (7 325) 

Затверджено до випуску та підписано        

24.04.2016 року   Керівник Гришко О.А. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Дядюра Н.Ю. (044) 207-70-35   Головний бухгалтер  Верба Т.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 
за 2015 рік 

 

Найменування 
статті Примітки 

Належить власникам банку 

Неконтрольована 
частка 

Усього 
власного 
капіталу 

статутний 
капітал 

емісійні 
різниці 

резервні, 
інші фонди 
та резерви 
переоцінки 

нерозподілений 
прибуток усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Залишок на 
кінець 
періоду, що 
передує 
попередньому 
періоду (до 
перерахунку) 

 250000 0 34389 10223 294612 0 294612 

Вплив змін 
облікової 
політики, 
виправлення 
помилок та 
вплив 
переходу на 
нові та/або 
переглянуті 
стандарти і 
тлумачення 

5 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок 
попереднього 
періоду 

 250000 0 34389 10223 294612 0 294612 

Усього 
сукупного 
доходу 

29 0 0 0 -7325 -7325 0 -7325 

Емісія акцій: 28        

номінальна 
вартість  250000 0 0 0 250000 0 250000 

емісійний 
дохід  0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, 
що викуплені 
в акціонерів: 

        

купівля 28 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 28 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 
компаній 48 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 37 0 0 0 2326 2326 0 2326 

Залишок на 
кінець 
попереднього 
періоду 

 500000 0 34511 450 534961 0 534961 



Усього 
сукупного 
доходу 

29 0 0 0 11441 11441 0 11441 

Емісія акцій: 28        

номінальна 
вартість  0 0 0 0 0 0 0 

емісійний 
дохід  0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, 
що викуплені 
в акціонерів: 

        

купівля 28 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 28 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 
компаній  0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 37 0 0 0 2333 2333 0 2333 

Залишок на 
кінець 
звітного 
періоду 

 500000 0 34634 9435 544069 0 544069 

 
Примітки Примiтка 20. Статутний капiтал та резерви  

 
Рядок Найменування статтi Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї 
Усього 
1 2 3 4 5 
1 Залишок на початок попереднього перiоду 250 250 000 250 000 
2 Випуск нових акцiй 250 250 000 250 000 
3 Залишок на кiнець попереднього перiоду (залишок на початок звiтного 
перiоду) 500 500 000 500 000 
5 Залишок на кiнець звiтного перiоду 500 500 000 500 000 
Протягом року Банк акцiй не випускав. Всього випущено 500 000 простих 
акцiй, номiнальна вартiсть однiєї акцiї – 1 000 грн. Кожна проста iменна акцiя 
надає акцiонеру право одного голосу при вирiшеннi всiх питань, з яких 
приймаються рiшення Загальними зборами акцiонерiв. 
2015 рiк - резервний фонд сформовано для покриття непередбачених втрат та 
збиткiв за рахунок прибутку за 2014р. у розмiрi 123 тис. грн. згiдно протоколу 
загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2015р. 
2014 рiк - резервний фонд сформовано для покриття непередбачених втрат та 
збиткiв за рахунок прибутку за 2013р. у розмiрi 122 тис. грн. згiдно протоколу 
загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2014р. 
 
Примiтка 21. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення 
Рядок Найменування статтi Примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод 
менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього менше нiж 12 мiсяцiв 
бiльше нiж 12 мiсяцiв усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
АКТИВИ 
1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 130 898 - 130 898 477 152 - 477 152 
2 Кошти в iнших банках 7 224 187 - 224 187 - - - 



3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 8 4 901 487 155 516 5 057 003 3 032 509 
514 386 3 546 895 
4 Дебiторська заборгованiсть за поточним податком на прибуток 47 - 47 47 - 
47 
5 Вiдстрочений податковий актив 26 - - - 1 440 - 1 440 
6 Основнi засоби та нематерiальнi активи 10 104 23 797 23 901 220 24 653 24 
873 
7 Iншi фiнансовi активи 11 8 763 - 8 763 94 955 13 304 108 259 
8 Iншi активи 12 932 - 932 876 - 876 
9 Усього активiв 5 266 418 179 313 5 445 731 3 607 199 552 343 4 159 542 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
10 Кошти банкiв 13 - - - 44 288 44 288 
11 Кошти клiєнтiв 14 4 414 767 52 051 4 466 818 3 046 140 340 004 3 386 144 
12 Борговi цiннi папери, емiтованi банком 32 978 - 32 978 - - - 
13 Iншi залученi кошти 15 386 590 - 386 590 180 401 345 180 746 
14 Зобов'язання за поточним податком на прибуток 239 - 239 - - - 
15 Вiдстроченi податковi зобов’язання 26 80 - 80 - - - 
16 Резерви за зобов'язаннями 16 907 - 907 1 384 1384 
17 Iншi фiнансовi зобов'язання 17 3 922 437 4 359 5 637 340 5 977 
18 Iншi зобов'язання 18 9 691 - 9 691 5 102 941 6 043 
19 Усього зобов'язань 4 849 174 52 488 4 901 662 3 282 952 341 630 3 624 581 
Примiтка 28. Дивiденди 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
за простими акцiями за привiлейо- 
ваними 
акцiями за простими акцiями за привiлейо- 
ваними 
акцiями 
1 Залишок за станом на початок перiоду - - - - 
2 Дивiденди, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду 2 
333 - 2 326 - 
3 Дивiденди, виплаченi протягом перiоду 2 333 - 2 326 - 
4 Залишок за станом на кiнець перiоду - - - - 
5 Дивiденди на акцiю, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом 
перiоду, грн. на акцiю 4,67 - 6,18 - 
Простi акцiї надають їх власникам право на отримання частини прибутку 
Банку у виглядi дивiдендiв, на участь в управлiннi Банком, на отримання 
частини майна Банку у разi його лiквiдацiї та iншi права, передбаченi Законом 
України «Про акцiонернi товариства». Простi акцiї надають їх власникам 
однаковi права. 
Загальнi збори акцiонерiв приймають рiшення про порядок виплати дивiдендiв 
вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Банку. На кожну 
просту акцiю Банку нараховується однаковий розмiр дивiдендiв. 
Дивiденди виплачуються один раз на рiк за пiдсумками календарного року. 
Дивiденди сплачуються з чистого прибутку звiтного року та/або 
нерозподiленого прибутку в обсязi, встановленому рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв Банку. 
Виплата дивiдендiв акцiонерам проводиться один раз в повному обсязi в 
строк, визначений Загальними зборами акцiонерiв в рiшеннi про виплату 
дивiдендiв. Виплата дивiдендiв здiйснюється у строк не пiзнiше шести мiсяцiв 
пiсля закiнчення звiтного року. 

Затверджено до випуску та підписано        



24.04.2016 року   Керівник Гришко О.А. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Дядюра Н.Ю. (044)2077035   Головний бухгалтер  Верба Т.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2015 рік 
 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Процентні доходи, що отримані  0 0 

Процентні витрати, що сплачені  0 0 

Комісійні доходи, що отримані  0 0 

Комісійні витрати, що сплачені  0 0 

Результат операцій з торговими цінними паперами  0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 
інструментами  0 0 

Результат операцій з іноземною валютою  0 0 

Інші отримані операційні доходи  0 0 

Витрати на утримання персоналу, сплачені  0 0 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені  0 0 

Податок на прибуток, сплачений  0 0 

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

 0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 
Національному банку України  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 
паперів  0 0 

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

 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 
заборгованості клієнтів  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 
активів  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 
паперів, що емітовані банком  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 
зобов'язаннями  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 
зобов'язань 9, 17 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 
від операційної діяльності  0 0 



ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 9, 17 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 10 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 
банку до погашення 10 0 0 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 
грошових коштів 44 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
мінусом сплачених грошових коштів 17 0 0 

Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

Придбання основних засобів 14 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0 

Придбання нематеріальних активів 14 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

Дивіденди, що отримані  0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 
від інвестиційної діяльності  0 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Емісія простих акцій 26 0 0 

Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0 

Викуп власних акцій 26 0 0 

Продаж власних акцій 26 0 0 

Отримання субординованого боргу 25 0 0 

Погашення субординованого боргу 25 0 0 

Отримання інших залучених коштів 21 0 0 

Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 
контролю 17 0 0 

Дивіденди, що виплачені 35 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 
від фінансової діяльності  0 0 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 
України на грошові кошти та їх еквіваленти  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 
еквівалентів  0 0 



Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 
періоду  0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 0 0 

 
Примітки - 

Затверджено до випуску та підписано        

25.04.2016 року   Керівник - 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

-   Головний бухгалтер  - 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 2015 рік 

 
Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування  14530 -7987 

Коригування: 

Знос та амортизація  3121 3316 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 
активів  64899 47506 

Амортизація дисконту/(премії)  0 0 

Результат операцій з торговими цінними паперами  0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 
інструментами  0 2727 

Результат операцій з іноземною валютою  0 295 

(Нараховані доходи)  -12361 -33954 

Нараховані витрати  -14747 27664 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності  0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 
діяльності  0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим  0 0 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від 
операційної діяльності до змін в операційних 
активах та зобов'язаннях 

 55442 39567 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 
Національному банку України  0 34990 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 
паперів  0 0 

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

 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках  -263608 185881 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 
заборгованості клієнтів  -1523152 -1822428 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 
активів  99967 -104661 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів  -55 3047 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків  -44289 -215763 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів  1099488 1635652 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 
паперів, що емітовані банком  32528 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 
зобов'язаннями  0 0 



Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 
зобов'язань  -13 5979 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 
від операційної діяльності до сплати податку на 
прибуток 

 -543692 -237736 

Податок на прибуток, що сплачений  -1330 -1620 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 
від операційної діяльності  -545022 -239356 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 9, 17 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 10 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 
банку до погашення 10 0 0 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 
грошових коштів 44 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
мінусом сплачених грошових коштів 17 0 0 

Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

Придбання основних засобів 14 -2197 -6745 

Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0 

Придбання нематеріальних активів 14 -974 -199 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

Дивіденди, що отримані  0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 
від інвестиційної діяльності  -3171 -6944 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Емісія простих акцій 26 0 250000 

Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0 

Викуп власних акцій 26 0 0 

Продаж власних акцій 26 0 0 

Отримання субординованого боргу 25 0 0 

Погашення субординованого боргу 25 0 0 

Отримання інших залучених коштів 21 204457 179020 

Повернення інших залучених коштів 21 -185 -16145 

Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 
контролю 17 0 0 



Дивіденди, що виплачені 35 -2333 -2326 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 
від фінансової діяльності  201939 410549 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 
кошти та їх еквіваленти  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 
еквівалентів  -346254 164249 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 
періоду  477152 312903 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 130898 477152 

 
Примітки Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
(тис.грн.) 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Готiвковi кошти 30 516 24 594  
2 Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 98 407 
159 733  
3 Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 1 975 
292 825 
3.1 України 1 975 206 249 
3.2 iнших країн - 86 576 
4 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 130 898 477 152 
Грошовi еквiваленти, що фактично були забезпеченi цiнними паперами, 
придбаними за договорами репо, та цiнних паперiв, якi можливо продати чи 
перезакласти у Банку вiдсутнi. 
Таблиця 6.2. Аналiз кредитної якостi еквiвалентiв грошових коштiв за звiтний 
перiод 
(тис.грн.) 
Рядок Найменування статтi Кореспондентськi рахунки Кредити - овернайт 
Усього 
1 2 3 4 5 
1 у 20 найбiльших банках України - - - 
2 в iнших банках України 1 975 - 1 975 
3 Усього еквiвалентiв грошових коштiв 1 975 - 1 975 
Таблиця 6.3. Аналiз кредитної якостi еквiвалентiв грошових коштiв за 
попереднiй перiод 
(тис.грн.) 
Рядок Найменування статтi Кореспондентськi рахунки Кредити - овернайт 
Усього 
1 2 3 4 5 
1 у 20 найбiльших банках України - - - 
2 в iнших банках України 10 923 195 326 206 249 
3 у великих банках країн ОЕСР 85 929 - 85 929 
4 в iнших банках країн ОЕСР 137 - 137 
5 в iнших банках 510 - 510 
6 Усього еквiвалентiв грошових коштiв 97 499 195 326 292 825 
Примiтка 10. Основнi засоби та нематерiальнi активи 
Таблиця 10.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи 



Операцiї надходження, передавання, переведення, вибуття основних засобiв та 
нематерiальних активiв зазначаються за балансовою вартiстю 
Найменування статтi Зе-мельнi дiлян-ки Будiвлi, споруди та переда-вальнi 
пристрої Ма-шини та облад-нання Транс-портнi засоби Iнстру-менти, при-
лади, iнвен-тар (меблi) Iншi основ-нi засоби Iншi необо-ротнi мате-рiальнi 
акти-ви Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та немате-рiальнi 
активи Нема-терi-альнi акти-ви Усього  
Балансова вартiсть на 31.12.2013р.: 13 13 038 3 485 706 1 081 636 - 12 2 389 21 
360 
Первiсна вартiсть 13 16 205 11 381 1 419 3 777 1 945 1 186 12 4 030 39 968 
Накопичений знос - (3 167) (7 896) (713) (2 696) (1 309) (1 186) - (1 641) (18 
608) 
Надходження 219 6 054 119 - 28 - 38 353 184 6 995 
Капiтальнi iнвестицiї - - - - 2 - 1 (69) 15 (51) 
Вибуття - - (8) - - (91) - - (16) (115) 
Амортизацiйнi вiдрахування - (812) (1 218) (205) (394) (79) (30) - (346) (3 084) 
Iншi змiни - - (97) - (3) (20) (9) (19) (84) (232) 
Балансова вартiсть на 31.12.2014р.: 232 18 280 2 281 501 714 446 - 277 2 142 24 
873 
Первiсна вартiсть 232 22 259 11 395 1 419 3 804 1 834 1 216 277 4 129 46 565 
Накопичений знос - (3 979) (9 114) (918) (3 090) (1 388) (1 216) - (1 987) (21 
692) 
Надходження - - 305 866 27 88 22 1 241 798 3 347 
Капiтальнi iнвестицiї - - 134 - 11 19 0 (340) 176 - 
Вибуття (залишкова вартiсть списанизОЗ) - - (104) - (14) (21) - (1 059) - (1 198) 
Амортизацiйнi вiдрахування - (989) (1 114) (205) (306) (61) (22) - (424) (3 121) 
Вибуття зносу по списаних ОЗ) 
- - (294) (310) (56) (125) (68) (553) (1 406) 
Балансова вартiсть на 31.12.2015р. 232 17 291 1 502 1 162 432 471 - 119 2 692 
23 901 
Первiсна вартiсть 232 22 259 11 436 1 975 3 772 1 795 1 170 119 4 550 47 308 
Накопичений знос - (4 968) (9 934) (813) (3 340) (1 324) (1 170) - (1 858) (23 
407) 
Станом на 31.12.2015: 
Банк не мав основних засобiв та нематерiальних активiв, стосовно яких є 
передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та 
розпорядження; 
Банк не мав оформлених у заставу основних засобiв;. 
Банк не мав основних засобiв, що тимчасово не використовуються 
(консервацiя, реконструкцiя тощо); 
Банк не мав основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж; 
первiсна вартiсть повнiстю амортизованих необоротних активiв становила 13 
220 тис. грн. (2014: 11 474 тис. грн.); 
в Банку вiдсутня вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження 
права власностi; 
Банк не мав створених нематерiальних активiв; 
Банк не мав збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi 
виникають у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд 
зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному 
капiталi. 
 
Примiтка 16. Iншi залученi кошти 
Таблиця 16.1. Iншi залученi кошти 



Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
1 2 3 4 
1 Кредити, що отриманi фiнансових органiзацiй-нерезидентiв 386 431 180 401 
2 Кредити, отриманi вiд Державної iпотечної установи 159 345 
3 Усього 386 590 180 746 
У примiтцi зазначено кошти, отриманi вiд фiнансових компанiй – нерезидентiв 
у сумi 16 101 тис. доларiв США пiд 9,07% та Державної iпотечної установи пiд 
рефiнансування довгострокових iпотечних кредитiв на строк до 2016 року пiд 
13,5%. Протягом звiтних перiодiв всi платежi перед Державною iпотечною 
установою щодо погашення основного боргу та вiдсоткiв вiдбувались вчасно 
згiдно встановленого графiка погашення. Заставою за коштами, залученими 
вiд Державної iпотечної є iпотека ринковою вартiстю 2 168 тис. грн., що 
належить фiзичним особам, якi отримали кредит.  
 
Примiтка 20. Статутний капiтал та резерви  
 
Рядок Найменування статтi Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї 
Усього 
1 2 3 4 5 
1 Залишок на початок попереднього перiоду 250 250 000 250 000 
2 Випуск нових акцiй 250 250 000 250 000 
3 Залишок на кiнець попереднього перiоду (залишок на початок звiтного 
перiоду) 500 500 000 500 000 
5 Залишок на кiнець звiтного перiоду 500 500 000 500 000 
Протягом року Банк акцiй не випускав. Всього випущено 500 000 простих 
акцiй, номiнальна вартiсть однiєї акцiї – 1 000 грн. Кожна проста iменна акцiя 
надає акцiонеру право одного голосу при вирiшеннi всiх питань, з яких 
приймаються рiшення Загальними зборами акцiонерiв. 
2015 рiк - резервний фонд сформовано для покриття непередбачених втрат та 
збиткiв за рахунок прибутку за 2014р. у розмiрi 123 тис. грн. згiдно протоколу 
загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2015р. 
2014 рiк - резервний фонд сформовано для покриття непередбачених втрат та 
збиткiв за рахунок прибутку за 2013р. у розмiрi 122 тис. грн. згiдно протоколу 
загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2014р. 
Примiтка 28. Дивiденди 
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 
за простими акцiями за привiлейо- 
ваними 
акцiями за простими акцiями за привiлейо- 
ваними 
акцiями 
1 Залишок за станом на початок перiоду - - - - 
2 Дивiденди, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду 2 
333 - 2 326 - 
3 Дивiденди, виплаченi протягом перiоду 2 333 - 2 326 - 
4 Залишок за станом на кiнець перiоду - - - - 
5 Дивiденди на акцiю, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом 
перiоду, грн. на акцiю 4,67 - 6,18 - 
Простi акцiї надають їх власникам право на отримання частини прибутку 
Банку у виглядi дивiдендiв, на участь в управлiннi Банком, на отримання 
частини майна Банку у разi його лiквiдацiї та iншi права, передбаченi Законом 
України «Про акцiонернi товариства». Простi акцiї надають їх власникам 
однаковi права. 



Загальнi збори акцiонерiв приймають рiшення про порядок виплати дивiдендiв 
вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Банку. На кожну 
просту акцiю Банку нараховується однаковий розмiр дивiдендiв. 
Дивiденди виплачуються один раз на рiк за пiдсумками календарного року. 
Дивiденди сплачуються з чистого прибутку звiтного року та/або 
нерозподiленого прибутку в обсязi, встановленому рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв Банку. 
Виплата дивiдендiв акцiонерам проводиться один раз в повному обсязi в 
строк, визначений Загальними зборами акцiонерiв в рiшеннi про виплату 
дивiдендiв. Виплата дивiдендiв здiйснюється у строк не пiзнiше шести мiсяцiв 
пiсля закiнчення звiтного року. 

Затверджено до випуску та підписано        

24.04.2016 року   Керівник Гришко О.А. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Дядюра Н.Ю.   Головний бухгалтер  Верба Т.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 
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