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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14360570
4. Місцезнаходження
01001, мiсто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д
5. Міжміський код, телефон та факс
(056) 735-32-82 6. Електронна поштова адреса
karina.gajdash@privatbank.ua

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

17.05.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
3. Річна інформація
розміщена на власній
сторінці

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 93

17.05.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

https://privatbank.ua/ru/about/management/corp
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

17.05.2018
(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
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

X

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

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
X
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
За звiтний перiод ПриватБанк не брав участi у створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не заповнена у
зв'язку з тим,що вiдповiдно до статтi 411 Закону України “Про систему гарантування вкладiв
фiзичних осiб” та згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 грудня 2016 року №
961 “Деякi питання забезпечення стабiльностi фiнансової системи” єдиним акцiонером Банку,
якому належить 100% акцiй Банку, є держава в особi Мiнiстерства фiнансiв України та жодна
посадова особа емiтента у 2017 роцi акцiями емiтента не володiла.
Таблицi «Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї» та
«Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї» не заповнено, оскiльки вони
заповнюються емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна,

добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiю про облiгацiї емiтента не заповнено у зв'язку з тим, що станом на 31.12.2017
вiдсутнi непогашенi випуски облiгацiй.
Iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнено, оскiльки вона
розкривається у разi надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов’язань
емiтента за кожним випуском боргових цiнних паперiв, за яким надано такi забезпечення.
У звiтi не розкрито паспортнi данi посадових осiб, оскiльки не отримано вiдповiдної згоди
фiзичних осiб.
Iнформацiю про похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не заповнено у
зв'язку з тим, що такi випуски цiнних паперiв емiтента не зареєстровано (iнформацiя про
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй,
iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, 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, iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру
iпотечних активiв, основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН,
iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв
ФОН, правила ФОН, звiт про стан об'єкта нерухомостi).
Iнформацiю про викупленi емiтентом власнi цiннi папери не заповнено, оскiльки у звiтному
роцi викуп власних акцiй емiтентом не проводився, вiдповiднi рiшення не ухвалювались.
Iнформацiю щодо фiзичних осiб - засновникiв не заповнено, оскiльки єдиним акцiонером Банку
є держава в особi Мiнiстерства фiнансiв України.
Таблицю "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" не заповнено, оскiльки за
встановленим порядком розкриття iнформацiї така таблиця складається акцiонерними
товариствами та емiтентами - товариствами з обмеженою вiдповiдальнiстю, окрiм тих, що
здiйснюють банкiвську, страхову дiяльнiсть та дiяльнiсть iнститутiв спiльного iнвестування.
У роздiлi «Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що
виникала протягом перiоду» вказана iнформацiя щодо змiни власникiв акцiй, яким належить 10
i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, що фактично вiдбулась 21.12.2016. Причина наступна:
згiдно п.7. Глави 1 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затвердженого Рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 (далi - Положення) «Датою вчинення
дiї вважається дата отримання емiтентом iнформацiї вiд особи, яка здiйснює облiк права
власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України». Оскiльки емiтент отримав реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв вiд Нацiонального депозитарiю України 03.01.2017, дата
вчинення дiї знаходиться у звiтному перiодi.
Iнформацiю про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та
iнформацiю про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть не заповнено, оскiльки зазначенi правочини, що вимагають згоди
Наглядової ради або Загальних зборiв емiтента протягом звiтного перiоду не укладались.
Вiдомостi про аудиторський висновок не надаються, оскiльки публiчне акцiонерне товариство
надає текст аудиторського висновку (звiту) у вiдповiдностi до р.XVI Додатку 38 до Положення.
Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку складається у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку.
У формах рiчної фiнансової звiтностi цифри зазначенi в мiльйонах українських гривень.
В роздiлi «Iнформацiя про рейтингове агентство» рiвень кредитного рейтингу емiтента або
цiнних паперiв емiтента вiдображено не повнiстю через технiчнi особливостi програми
формування звiту (обмежена довжина поля).Приводимо повну iнформацiю за трьома
рейтинговими агенствами:
FitchRatings - Long Term Issuer Default Rating B- Прогноз - стабiльний;Short Term Issuer Default
Rating B;Local Currency Long Term Issuer Default Rating B- Прогноз - стабiльний; National Long
Term Rating AA-(ukr) Прогноз - стабiльний; Viability Rating b-; Support Rating 5; Support Rating

Floor B-.
Moody's Investors Service - LT Bank Deposits (Foreign) Caa3, Прогноз -Позитивний; LT Bank
Deposits (Domestic) Caa2, Прогноз -Позитивний; Baseline Credit Assessment caa3; Adjusted
Baseline Credit Assessment caa3;
LT Counterparty Risk Assessment Caa1(cr).
ТОВ «Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» - Довгостроковий кредитний рейтинг -uaAA,
Прогноз - позитивний; Короткостроковий кредитний рейтинг - uaK1; Рейтинг депозитiв - ua.1
В роздiлi " Iнформацiя про юридичних осiб, якi уповноваженi здiйснювати рейтингову оцiнку
емiтента та/або його цiнних паперiв" поштовий iндекс E14 5 GN юридичної особи Fitch Ratings
CIS Ltd та поштовий iндекс 125009 юридичної особи Standard and Poor’s Credit Marnket Services
Europe Limited вiдображено не повнiстю через технiчнi особливостi програми формування звiту
(обмежена довжина поля).
В роздiлi "Банки, що обслуговують емiтента (iноземна валюта)" МФО банку в значеннi
CHASUS33 вiдображено не повнiстю через технiчнi особливостi програми формування звiту
(обмежена довжина поля).
У роздiлi "Текст аудиторського висновку (звiту)" не вказано розмiр винагороди за проведення
рiчного аудиту, тому що вiд аудиторiв дозвiл на розкриття умов договору не надходило
(комерцiйна таємниця згiдно умов договору)

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А 01 № 054809
3. Дата проведення державної реєстрації
19.03.1992
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
206059743960.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
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)
22670
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного
забезпечення
66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або товара
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти — акцiонернi товариства.
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
32003102901026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
JP Morgan Chase Bank, USA, New York
5) МФО банку
CHASUS

6) поточний рахунок
0011000080
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi
47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"
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05.10.2011

Опис

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй

Банкiвська лiцензiя не має термiну дiї та не
потребує його продовження.

22
Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна
дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

АЕ №
263148

АЕ №
263147

Опис

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
12.06.2013
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
12.06.2013
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку
Строк дiї лiцензiї необмежений.

АЕ №
263149

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
12.06.2013
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку
Строк дiї лiцензiї необмежений.

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть

Нацiональний
Необмежена
банк України

Строк дiї лiцензiї необмежений.

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна
дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв

05.10.2011

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних
операцiй не має термiну дiї та не потребує його
продовження.

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна
дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного
iнвестування

Нацiональний
Необмежена
банк України

АЕ №
185058

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
17.10.2012
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку
Строк дiї лiцензiї необмежений.

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
17.10.2012
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку

АЕ №
185059

Строк дiї лiцензiї необмежений.

Опис

Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення
посади
корпоративного
секретаря

Дата призначення особи
на посаду
корпоративного
секретаря

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

Контактні дані: телефон та
адреса електронної пошти
корпоративного секретаря

1

2

3

4

21.01.2017

17.01.2017

Страхова Вiкторiя
Костянтинiвна

-, -

На пiдставi Протоколу засiдання № 1Наглядової ради ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, проведеного
17 сiчня 2017 року, Страхову Вiкторiю Костянтинiвну (посадовою особою не надано згоду на
розкриття паспортних даних) обрано на посаду Корпоративного секретаря ПАТ КБ
“ПРИВАТБАНК”.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного
законодавства України.
Особу обрано строком на один рiк.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:
експерт з правових та регуляторних питань Проекту "Розвиток фiнансового сектору"
(USAID/FINREP), експерт з правових та регуляторних питань Програми "Розвиток
фiнансового сектору" ( USAID/FINREP-II).
На пiдставi Протоколу засiдання № 25 Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
проведеного 20 липня 2017 року, припинено повноваження Корпоративного секретаря ПАТ
КБ «ПРИВАТБАНК» Страхової Вiкторiї Костянтинiвни.
Особа перебувала на посадi з 17.01.2017.
Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено.

Опис

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

Standard&Poor’s

міжнародне рейтингове
агентство

26.04.2017

LT - CCC+; ST - C Прогноз Стабiльний

FitchRatings

міжнародне рейтингове
агентство

31.10.2017

Long Term Issuer Default
Rating B- Прог

Moody's Investors
Service

міжнародне рейтингове
агентство

30.08.2017

LT Bank Deposits (Foreign)
Caa3, Прогноз

ТОВ «Рейтингове
агентство «СтандартРейтинг»

уповноважене рейтингове
агентство

29.12.2017

Довгостроковий кредитний
рейтинг -uaAA,

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Держава в особi
Мiнiстерства фiнансiв
України

00013480

01001Україна м. Київ вул.
Грушевського, буд. 12/2

100

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Голова Правлiння Банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шлапак Олександр Вiталiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Український держ. унiвер-т фiнансiв та мiжнародної торгiвлi, спецiальнiсть «Мiжнародна
економiка», магiстр, 2009. Львiвський орден Ленiнського полiтех.iнституту iм.Ленiнського
комсомолу, спецiальнiсть “Iнформацiйнi управляючi системи та технологiї, 1982.
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Мiнiстр фiнансiв України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.12.2016 Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначено Статутом Товариства:
1 представляти Банку у взаємовiдносинах з третiми особами;
2) вчиняти вiд iменi Банку правочини та здiйснювати всi юридично значимi дiї, пiдписувати
документи з урахуванням обмежень, передбачених законодавством та цим Статутом;
3 )здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної законодавством, цим Статутом
Банку, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради та Положенням про Правлiння;
4 )видавати вiд iменi Банку довiреностi;

5) скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них;
6) розподiляти обов’язки мiж працiвниками Банку;
7) наймати та звiльняти працiвникiв Банку, в тому числi керiвникiв фiлiй, вiддiлень, представництв
та головних бухгалтерiв фiлiй (за наявностi), вживати до них заходи заохочення та накладати
дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх
документiв Банку;
8) в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов’язковi для
виконання всiма працiвниками Банку, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення;
9) встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Банку згiдно вимог
чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Банку та штатнi розклади фiлiй,
вiддiлень, представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Банку;
10) пiдписувати вiд iменi Банку цивiльно-правовi договори з Головою та членами Наглядової ради
щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради Банку на умовах, визначених
рiшенням Загальних зборiв;
11) пiдписувати колективний договiр;
12) подавати Наглядовiй радi кандидатури осiб для обрання їх до складу Правлiння;
13) iнiцiювати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях
Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
14) брати участь в Загальних зборах;
15) затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Банку;
16) розпоряджатися майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства, Статуту Банку та
iнших внутрiшнiх документiв Банку;
17) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги,
пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти
iнтереси Банку в судах 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;
18) виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв
питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку;
19) виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку.
Iншi права, обов’язки i вiдповiдальнiсть Голови Правлiння визначаються в трудовому договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд
20.12.2016 Шлапака Олександра Вiталiйовича призначено на посаду Голови Правлiння Банку.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Вiце-президент з корпоративних стандартiв та управлiння Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «IМГ iнтернешнл холдiнг компанi», Мiнiстр фiнансiв України.
Загальний стаж роботи - 34 роки.
На пiдставi Протоколу засiдання № 25 Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», проведеного
20 липня 2017 року, було прийнято рiшення про припинення з 24 липня 2017р. повноваження
Голови Правлiння ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Шлапака Олександра Вiталiйовича (посадовою
особою не надано згоду на розкриття паспортних даних). Пiдставою такого рiшення є отримання
23.06.2017р. Головою Наглядової ради заяви вiд Голови Правлiння Банку Шлапака О.В.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особа перебувала на посадi з 20.12.2016.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Правлiння – Перший заступник Голови Правлiння Банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубровiн Олександр Вiталiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Кременчуцький державний полiтехнiчний унiверситет. Спецiальнiсть «Облiк та аудит», спецiалiст,
2002.
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНОГО
БАНКА «УКРГАЗБАНК».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.12.2016 Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв
9) Опис
Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про
акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, цим Статутом, Положеннями про
Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльноправовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд
iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи
особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється
вiдповiдно до законую
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд
20.12.2016 Дубровiна Олександра Вiталiйовича призначено на посаду Член Правлiння – Перший
заступник Голови Правлiння Банку.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Фiнансовий директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРРА БАНК», радник
Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРРА БАНК», заступник
директора Генерального департаменту банкiвського нагляду НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ
УКРАЇНИ, Заступник Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦIОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
Загальний стаж роботи - 17 рокiв.
На пiдставi Протоколу засiдання № 18 Наглядової ради ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, що проводилось
для прийняття рiшень шляхом заочного голосування вiд 13.06.2017 прийнято рiшення щодо
припинення з 15.06.2017 повноваження Члена Правлiння – Першого заступника Голови Правлiння
Банку Дубровiна Олександра Вiталiйовича.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Особа перебувала на посадi з 20.12.2016.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Правлiння – Перший заступник Голови Правлiння Банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сергеєв Олег Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища. Тернопiльська академiя народного господарства, спецiальнiсть “Фiнанси i кредит”, 1997.
Львiвський орден Ленiна полiтех. iнституту iм. Ленiнського комсомолу, спецiальнiсть
“Автоматизованi системи управлiння”, 1982.
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керуючий Захiдного регiону (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“УКРСОЦБАНК”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.12.2016 Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв
9) Опис
Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про
акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, цим Статутом, Положеннями про
Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльноправовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд
iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи
особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється
вiдповiдно до закону.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд
20.12.2016 Сергеєва Олега Миколайовича призначено на посаду Член Правлiння – Перший
заступник Голови Правлiння Банку.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
керуючий Захiдного комерцiйного макрорегiону (м. Львiв ) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, начальник департаменту корпоративного бiзнесу Захiдного
комерцiйного макрорегiону (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“УКРСОЦБАНК”, начальник департаменту корпоративного бiзнесу у Захiдному комерцiйному
макрорегiонi (м. Львiв) центру корпоративного бiзнесу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, директор департаменту корпоративного бiзнесу в м. Львiв
департаменту середнiх корпоративних клiєнтiв центру корпоративного бiзнесу та iнвестицiйного
банкiнгу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, керуючий Захiдним
комерцiйним макрорегiоном (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“УКРСОЦБАНК”, керуючий Захiдного регiону (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”.
За сумiсництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 34 роки.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Правлiння – Перший заступник Голови Правлiння Банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пахачук Галина Данилiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища. Київський державний економiчний унiверситет. Спецiальнiсть «Фiнанси i кредит»,
спецiалiст, 1994.
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Департаменту боргової полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.12.2016 Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв
9) Опис
Права та обов’язки, оплата працi членiв Правлiння визначаються Законом України “Про
акцiонернi товариства”, iншими актами законодавства, цим Статутом, Положеннями про
Правлiння, про оплату працi та матерiальне стимулювання членiв Правлiння, а також цивiльноправовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд
iменi Банку цивiльно-правовий, трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової ради чи
особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Вiдповiдальнiсть членiв Правлiння встановлюється
вiдповiдно до закону.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд
20.12.2016 Пахачук Галину Данилiвну призначено на посаду Член Правлiння – Заступник Голови
Правлiння Банку.
На пiдставi Протоколу засiдання № 25 Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», проведеного
20 липня 2017 року, призначено з 25 липня 2017р. виконуючою обов’язки Голови Правлiння Банку
Пахачук Галину Данилiвну.

Особу обрано до обрання Наглядовою радою Голови Правлiння Банку.
На пiдставi Протоколу засiдання № 38 Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що
проводилось для прийняття рiшень шляхом заочного голосування вiд 27.11.2017 прийнято
рiшення щодо переведення Пахачук Галини Данилiвни з 01.12.2017 на посаду Першого заступника
Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" строком до 17.01.2022 року та доручено на посадi
Першого заступника Голови Правлiння продовжувати виконання обов'язкiв Голови Правлiння
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Правлiння
банку, з обсягом повноважень, прав i обов'язкiв, якi наданi Головi Правлiння банку Статутом
банку, рiшеннями Наглядової Ради Банку ( в тому числi зазначенi протоколами засiдання вiд
20.07.2017 № 25 та вiд 20.07.2017 №26), внутрiшнiми актами банку та законодавством України
На пiдставi Наказу № Э.28.0.0.0/1-6599979 вiд 12.02.2018 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» припинено
повноваження Пахачук Галини Данилiвни як Виконуючого обвязки Голови Правлiння Банку.
Посадова особа перебуває на посадi Першого заступника Голови Правлiння ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" з 01.12.2017 строком до 17.01.2022 року на пiдставi Протоколу засiдання № 38
Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що проводилось для прийняття рiшень шляхом
заочного голосування вiд 27.11.2017.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
помiчник Мiнiстра вiддiлу пiдготовки виступiв та презентацiй Департаменту забезпечення
дiяльностi Мiнiстра Мiнiстерства Фiнансiв України, директор Департаменту боргової та
мiжнародної фiнансової полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України, директор Департаменту
боргової полiтики Мiнiстерства Фiнансiв України.
За сумiсництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 31 рокiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дрелiнг Олександр Геннадiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища.Київське вище iнженерне радiотехн. училище ППО, спец-ть “Радiотехнiчнi засоби”, 1985;
кандидат технiчних наук, 1992. Київський вiйськовий iнститут управлiння та зв’язку,
спецiальнiсть “Озброєння i вiйськова технiка”, 1997.
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор департаменту пiдтримки IТ систем ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“Райффайзен Банк Аваль”.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.12.2016 Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв.
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють
його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого
самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами
внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами
державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в
мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах,
адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi
України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при
Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством
України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника,
позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог,
включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової
вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру
позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження
рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної
виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому
провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти
необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi
дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати
документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати
присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд
20.12.2016 Дрелiнга Олександра Геннадiйовича призначено на посаду Член Правлiння – Заступник
Голови Правлiння Банку.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Директор з iнформацiйних технологiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“Райффайзен Банк Аваль”, директор департаменту пiдтримки IТ систем ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Райффайзен Банк Аваль”.
За сумiсництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 37 рокiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Правлiння Банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бережний Олексiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-

4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища. Київський орден Ленiна державного унiверситету iм. Т.Г. Шевченка, спецiальнiсть
«Прикладна математика», 1981. SCHOOL OF FOREIGN SERVICE WASHINGTON D.C. THIS
GERTIFICATE OF MERIT, 1996.
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння — директор департаменту фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРIЙНОГО БАНКУ “ХРЕЩАТИК”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.12.2016 Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв.
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та трудовому
договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд
20.12.2016 Бережного Олексiя Миколайовича призначено на посаду Член Правлiння Банку.
На пiдставi Протоколу засiдання № 8 Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» вiд 23.03.2018
прийнято рiшення щодо припинення повноваження члена Правлiння Банку Бережного Олексiя
Миколайовича вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 41 Кодексу законiв про працю
України з 23.03.2018.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до вимог чинного
законодавства України.
Особа перебувала на посадi з 22.12.2016.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Директор Департаменту фiнансового монiторингу НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ,
заступник директора Центру наукових дослiджень НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ,
виконуючий обов’язки начальника департаменту нагляду за нормативно-правовою
вiдповiдальнiстю та фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“УКРСОЦБАНК”, директор департаменту комплаєнсу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, керiвник Служби фiнансового монiторингу НАЦIОНАЛЬНОГО
БАНКУ УКРАЇНИ, головний радник Голови Правлiння Групи радникiв Голови Правлiння
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Державний експортно-iмпортний банк
України”, директор департаменту фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ХРЕЩАТИК”, заступник Голови Правлiння —
директор департаменту фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ХРЕЩАТИК”.
Загальний стаж роботи - 34 роки.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння Банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Харитич Сергiй Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища. Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет. Спецiальнiсть “Iнформацiйнi
управляючi системи та технологiї”, спецiалiст, 2005.
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник керiвника Центру електронного бiзнесу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.12.2016 Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та трудовому
договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд
20.12.2016 Харитича Сергiя Володимировича призначено на посаду Член Правлiння Банку.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Керiвник Департаменту «Лабораторiя розробки програмного забезпечення» ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", заступник
керiвника Центру електронного бiзнесу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК".
За сумiсництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 14 рокiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Правлiння – Головний бухгалтер Банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ярмоленко Валентина Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-

4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища. Ворошиловгр. машинобуд. iнститут, спец-сть “Обладнання та технологiя зварювального
виробництва”, спецiалiст, 1984. Київська Вища Банкiвська Школа Мiжнарод. Центру ринкових
вiдносин та пiдприємництва, спец-ть “Банкiвська справа”, спецiалiст, 1999.
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер — директор департаменту облiку та податкiв Фiнансового блоку
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.12.2016 Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та трудовому
договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №2894 вiд
20.12.2016 Ярмоленко Валентину Василiвну призначено на посаду Член Правлiння – Головний
бухгалтер Банку.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Головний бухгалтер — начальник департаменту облiку та податкiв Фiнансового блоку
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, головний бухгалтер —
директор департаменту облiку та податкiв Фiнансового блоку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”.
За сумiсництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 32 рiк.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради Банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Маркарова Оксана Сергiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища

6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
03.2015-04.2016 – заступник Мiнiстра фiнансiв Украiїни – керiвник апарату. З 04.2016 – перший
заступник Мiнiстра фiнансiв Украiни.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 До наступних рiчних загальних зборiв
9) Опис
Згiдно Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Загальнi питання щодо дiяльностi Банку, а саме:
1) Контроль за реалiзацiєю основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi Банку, визначених
Загальними зборами.
2) Затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв
дiяльностi, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бiзнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фiнансової дiяльностi Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
5) Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Банку до його подання на розгляд Загальним
зборам.
6) Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку.
7) Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку.
8) Визначення кредитної полiтики Банку.
9) Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не
перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Банку.
10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
11) Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Банку проекту рiшення щодо покриття збиткiв та
розподiлу прибутку.
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх
Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про
використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств.
14) Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках,
передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
15) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi
послуги, та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого
договору.
Кадровi питання, а саме:
17) Призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння.
18) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з
Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру
винагороди Головi та членам Правлiння, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
19) Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правлiння Банку
(крiм випадкiв, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на
власний розсуд змiнити особу, яка виконує обов’язки Голови правлiння, у тому числi призначену
вiдповiдно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена (членiв) Правлiння вiд виконання

його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засiдання Наглядової ради для прийняття
рiшення не можуть бути проведенi з iнших причин, повноваження, передбаченi пiдпунктами 17-20
цього пункту здiйснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з працiвниками
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру
їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Питання щодо органiзацiйної структури Банку, а саме:
23) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту,
типової структури вiдокремлених пiдроздiлiв Банку (фiлiй, територiально вiдокремлених
безбалансових вiддiлень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенцiї внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть
структурних пiдроздiлiв Банку, у тому числi про пiдроздiл внутрiшнього аудиту, а також положень
про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про порядок
здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами (сторонами), про оплату працi та
матерiальне стимулювання членiв Правлiння, про засади проведення конкурсних вiдборiв
керiвникiв Банку.
25) Прийняття рiшення щодо створення (заснування) дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх
реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження їх статутiв i положень, вирiшення питань про участь
Банку у групах, створеннi (застуваннi) iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства
України.
26) Прийняття рiшень про вiдкриття, реорганiзацiю та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв
Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю, управлiння ризиками та
фiнансового монiторингу, а саме:
27) Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю
Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур Банку;
контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
процедури внутрiшнього контролю;
монiторинг системи внутрiшнього контролю;
процедури внутрiшнього аудиту;
виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх
вдосконалення;
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту (аудиторської фiрми), об’єктивнiстю та
незалежнiстю аудитора;
здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок
Ревiзiйною комiсiєю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором
(аудиторською фiрмою).
28) Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв.
29) Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її
ефективнiстю, у тому числi контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння
ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його
дiяльнiстю.
31) Прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi
вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання
легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених
пропозицiй Правлiнням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Банку Ревiзiйною комiсiєю

зовнiшнiх експертiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi
стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться
Ревiзiйною комiсiєю.
Питання щодо забезпечення дiяльностi Загальних зборiв та взаємодiї з акцiонерами, а саме:
33) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної
компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.
34) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною
iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї, в iнших
випадках, встановлених законодавством; повiдомлення про проведення Загальних зборiв
вiдповiдно до законодавства.
35) Прийняття рiшення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та
секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його
винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов
трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про
акцiонернi товариства”.
Контрольно-наглядовi повноваження, а саме:
38) Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй), якi можуть укладатись
(здiйснюватись) за рiшенням Правлiння. Такi лiмiти (граничнi суми) правочинiв (договорiв,
операцiй) встановлюються вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку вiдчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартостi
вiдчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення лiмiту повноважень Правлiння на списання за рахунок резерву для
вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями заборгованостi
(дебiторської заборгованостi, заборгованостi за цiнними паперами та iншими, нiж цiннi папери,
корпоративними правами, заборгованостi за кредитними операцiями, заборгованостi за коштами,
розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках), а також iншої дебiторської
заборгованостi, що вiдповiдно до законодавства України є безнадiйною.
41) Прийняття рiшення, про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших
юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi;
вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними
правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинiв.
43) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть.
44) Прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та
в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
46) Контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення.
47) Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової
полiтики.
48) Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння Банку як колегiального органу.
49) Визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, перевiрки рiчної
фiнансової звiтностi Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення
розмiру оплати її послуг, розгляд висновкiв аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй
Загальним зборам для прийняття рiшення щодо таких висновкiв.
50) Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими
органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за

дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами
проведення зовнiшнього аудиту.
51) Розгляд звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiї
(стратегiчного плану) розвитку Банку, бюджетiв, бiзнес-плану розвитку Банку, програм
капiталiзацiї, планiв реструктуризацiї, капiтальних вкладень.
Iншi питання, а саме:
52) Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про
них, обрання та припинення повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його
дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
54) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
законами України, Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення Наглядовiй радi
Загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Згiдно рiшення ФГВФО, що виконував функцiю Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 2894 вiд
20.12.2016) особу призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та
встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
панi Маркаровою О.С. за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо
рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Наглядової
ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Маркарової Оксани Сергiївни.На пiдставi Наказу № 479
МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних
загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 Маркарову Оксану Сергiївну обрано на посаду Член
Наглядової ради Банку. Цим наказам зазначено, що члени Наглядової ради ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК», якi є особами, уповноваженими на виконання функцiй держави або мiсцевого
самоврядування, виконують покладенi на них Статутом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» , Положенням
про Наглядову раду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами
функцiї на безоплатнiй основi (з можливiстю компенсацiї документально пiдтверджених витрат,
пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку,
передбаченому укладеними цивiльно-правовими договорами).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Голова Правлiння (Президент) ПАТ Iнвестицiйна компанiя «IТТ-Iнвест»; Заступник Мiнiстра
фiнансiв України - керiвник апарату Мiнiстерства фiнансiв України; Член Наглядової ради АТ
«Ощадбанк»; Член Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк"; Член Наглядової ради АБ
"УКРГАЗБАНК"; Перший заступник Мiнiстра (Мiнiстерство фiнансiв України).
Посадова особа емiтента також обiймає посаду Першого заступника Мiнiстра (Мiнiстерство
фiнансiв України).
Загальний стаж роботи - 21 рiк.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради Банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шевальов Артем Валентинович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК", Голова Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК",
Заступник Голови Наглядової ради АТ "Ощадбанк", Заступник Виконавчого директора вiд
України в ЄБРР (Великобританiя), Заступник Голови Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 До наступних рiчних загальних зборiв
9) Опис
Згiдно Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Загальнi питання щодо дiяльностi Банку, а саме:
1) Контроль за реалiзацiєю основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi Банку, визначених
Загальними зборами.
2) Затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв
дiяльностi, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бiзнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фiнансової дiяльностi Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
5) Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Банку до його подання на розгляд Загальним
зборам.
6) Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку.
7) Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку.
8) Визначення кредитної полiтики Банку.
9) Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не
перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Банку.
10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
11) Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Банку проекту рiшення щодо покриття збиткiв та
розподiлу прибутку.
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх
Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про
використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств.
14) Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках,
передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
15) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi
послуги, та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого

договору.
Кадровi питання, а саме:
17) Призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння.
18) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з
Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру
винагороди Головi та членам Правлiння, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
19) Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правлiння Банку
(крiм випадкiв, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на
власний розсуд змiнити особу, яка виконує обов’язки Голови правлiння, у тому числi призначену
вiдповiдно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена (членiв) Правлiння вiд виконання
його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засiдання Наглядової ради для прийняття
рiшення не можуть бути проведенi з iнших причин, повноваження, передбаченi пiдпунктами 17-20
цього пункту здiйснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з працiвниками
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру
їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Питання щодо органiзацiйної структури Банку, а саме:
23) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту,
типової структури вiдокремлених пiдроздiлiв Банку (фiлiй, територiально вiдокремлених
безбалансових вiддiлень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенцiї внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть
структурних пiдроздiлiв Банку, у тому числi про пiдроздiл внутрiшнього аудиту, а також положень
про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про порядок
здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами (сторонами), про оплату працi та
матерiальне стимулювання членiв Правлiння, про засади проведення конкурсних вiдборiв
керiвникiв Банку.
25) Прийняття рiшення щодо створення (заснування) дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх
реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження їх статутiв i положень, вирiшення питань про участь
Банку у групах, створеннi (застуваннi) iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства
України.
26) Прийняття рiшень про вiдкриття, реорганiзацiю та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв
Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю, управлiння ризиками та
фiнансового монiторингу, а саме:
27) Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю
Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур Банку;
контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
процедури внутрiшнього контролю;
монiторинг системи внутрiшнього контролю;
процедури внутрiшнього аудиту;
виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх
вдосконалення;
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту (аудиторської фiрми), об’єктивнiстю та
незалежнiстю аудитора;
здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок
Ревiзiйною комiсiєю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором
(аудиторською фiрмою).
28) Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння

ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв.
29) Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її
ефективнiстю, у тому числi контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння
ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його
дiяльнiстю.
31) Прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi
вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання
легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених
пропозицiй Правлiнням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Банку Ревiзiйною комiсiєю
зовнiшнiх експертiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi
стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться
Ревiзiйною комiсiєю.
Питання щодо забезпечення дiяльностi Загальних зборiв та взаємодiї з акцiонерами, а саме:
33) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної
компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.
34) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною
iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї, в iнших
випадках, встановлених законодавством; повiдомлення про проведення Загальних зборiв
вiдповiдно до законодавства.
35) Прийняття рiшення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та
секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його
винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов
трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про
акцiонернi товариства”.
Контрольно-наглядовi повноваження, а саме:
38) Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй), якi можуть укладатись
(здiйснюватись) за рiшенням Правлiння. Такi лiмiти (граничнi суми) правочинiв (договорiв,
операцiй) встановлюються вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку вiдчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартостi
вiдчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення лiмiту повноважень Правлiння на списання за рахунок резерву для
вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями заборгованостi
(дебiторської заборгованостi, заборгованостi за цiнними паперами та iншими, нiж цiннi папери,
корпоративними правами, заборгованостi за кредитними операцiями, заборгованостi за коштами,
розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках), а також iншої дебiторської
заборгованостi, що вiдповiдно до законодавства України є безнадiйною.
41) Прийняття рiшення, про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших
юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi;
вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними
правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинiв.
43) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть.
44) Прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та
в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок

фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
46) Контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення.
47) Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової
полiтики.
48) Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння Банку як колегiального органу.
49) Визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, перевiрки рiчної
фiнансової звiтностi Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення
розмiру оплати її послуг, розгляд висновкiв аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй
Загальним зборам для прийняття рiшення щодо таких висновкiв.
50) Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими
органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за
дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами
проведення зовнiшнього аудиту.
51) Розгляд звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiї
(стратегiчного плану) розвитку Банку, бюджетiв, бiзнес-плану розвитку Банку, програм
капiталiзацiї, планiв реструктуризацiї, капiтальних вкладень.
Iншi питання, а саме:
52) Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про
них, обрання та припинення повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його
дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
54) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
законами України, Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення Наглядовiй радi
Загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Згiдно рiшення ФГВФО, що виконував функцiю Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 2894 вiд
20.12.2016) особу призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та
встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
паном Артемом Шевальовим за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо
рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Наглядової
ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» пана Артема Шевальова.На пiдставi Наказу № 479
МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних
загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 пана Артема Шевальова обрано на посаду Член
Наглядової ради Банку. Цим наказом зазначено, що члени Наглядової ради ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК», якi є незалежними, виконують покладенi на них Статутом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» , Положенням про Наглядову раду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними
цивiльно-правовими договорами функцiї на оплатнiй основi (з можливiстю компенсацiї
документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Наглядової ради
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, передбаченому укладеними цивiльно-правовими
договорами).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Радник Голови Правлiння групи Радникiв Голови Правлiння АТ "Укрексiмбанк", Голова
Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку", Заступник Голови
Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Ощадбанк", Голова
Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК", Голова Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК", Заступник
Виконавчого директора вiд України в ЄБРР (Великобританiя), Заступник Мiнiстра фiнансiв
України з питань європейської iнтеграцiї.

Посадова особа емiтента також обiймає наступнi посади: Голова Наглядової ради АБ
"УКРГАЗБАНК", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Ощадбанк", Заступник Виконавчого
директора вiд України в ЄБРР (Великобританiя), Заступник Голови Наглядової ради АТ
"Укрексiмбанк".
Загальний стаж роботи - 26 рокiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради Банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малiж Франсiс (Francis Malige)
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор вiддiлу фiнансових установ ЄБРР (Велика Британiя), Керуючий Директор у країнах
Схiдної Європи та Кавказу ЄБРР (Україна)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 До наступних рiчних загальних зборiв
9) Опис
Згiдно Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Загальнi питання щодо дiяльностi Банку, а саме:
1) Контроль за реалiзацiєю основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi Банку, визначених
Загальними зборами.
2) Затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв
дiяльностi, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бiзнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фiнансової дiяльностi Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
5) Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Банку до його подання на розгляд Загальним
зборам.
6) Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку.
7) Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку.
8) Визначення кредитної полiтики Банку.
9) Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не
перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Банку.
10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.

11) Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Банку проекту рiшення щодо покриття збиткiв та
розподiлу прибутку.
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх
Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про
використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств.
14) Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках,
передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
15) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi
послуги, та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого
договору.
Кадровi питання, а саме:
17) Призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння.
18) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з
Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру
винагороди Головi та членам Правлiння, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
19) Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правлiння Банку
(крiм випадкiв, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на
власний розсуд змiнити особу, яка виконує обов’язки Голови правлiння, у тому числi призначену
вiдповiдно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена (членiв) Правлiння вiд виконання
його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засiдання Наглядової ради для прийняття
рiшення не можуть бути проведенi з iнших причин, повноваження, передбаченi пiдпунктами 17-20
цього пункту здiйснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з працiвниками
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру
їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Питання щодо органiзацiйної структури Банку, а саме:
23) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту,
типової структури вiдокремлених пiдроздiлiв Банку (фiлiй, територiально вiдокремлених
безбалансових вiддiлень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенцiї внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть
структурних пiдроздiлiв Банку, у тому числi про пiдроздiл внутрiшнього аудиту, а також положень
про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про порядок
здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами (сторонами), про оплату працi та
матерiальне стимулювання членiв Правлiння, про засади проведення конкурсних вiдборiв
керiвникiв Банку.
25) Прийняття рiшення щодо створення (заснування) дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх
реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження їх статутiв i положень, вирiшення питань про участь
Банку у групах, створеннi (застуваннi) iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства
України.
26) Прийняття рiшень про вiдкриття, реорганiзацiю та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв
Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю, управлiння ризиками та
фiнансового монiторингу, а саме:
27) Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю
Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур Банку;

контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
процедури внутрiшнього контролю;
монiторинг системи внутрiшнього контролю;
процедури внутрiшнього аудиту;
виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх
вдосконалення;
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту (аудиторської фiрми), об’єктивнiстю та
незалежнiстю аудитора;
здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок
Ревiзiйною комiсiєю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором
(аудиторською фiрмою).
28) Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв.
29) Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її
ефективнiстю, у тому числi контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння
ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його
дiяльнiстю.
31) Прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi
вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання
легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених
пропозицiй Правлiнням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Банку Ревiзiйною комiсiєю
зовнiшнiх експертiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi
стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться
Ревiзiйною комiсiєю.
Питання щодо забезпечення дiяльностi Загальних зборiв та взаємодiї з акцiонерами, а саме:
33) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної
компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.
34) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною
iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї, в iнших
випадках, встановлених законодавством; повiдомлення про проведення Загальних зборiв
вiдповiдно до законодавства.
35) Прийняття рiшення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та
секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його
винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов
трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про
акцiонернi товариства”.
Контрольно-наглядовi повноваження, а саме:
38) Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй), якi можуть укладатись
(здiйснюватись) за рiшенням Правлiння. Такi лiмiти (граничнi суми) правочинiв (договорiв,
операцiй) встановлюються вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку вiдчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартостi
вiдчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення лiмiту повноважень Правлiння на списання за рахунок резерву для
вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями заборгованостi
(дебiторської заборгованостi, заборгованостi за цiнними паперами та iншими, нiж цiннi папери,

корпоративними правами, заборгованостi за кредитними операцiями, заборгованостi за коштами,
розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках), а також iншої дебiторської
заборгованостi, що вiдповiдно до законодавства України є безнадiйною.
41) Прийняття рiшення, про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших
юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi;
вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними
правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинiв.
43) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть.
44) Прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та
в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
46) Контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення.
47) Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової
полiтики.
48) Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння Банку як колегiального органу.
49) Визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, перевiрки рiчної
фiнансової звiтностi Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення
розмiру оплати її послуг, розгляд висновкiв аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй
Загальним зборам для прийняття рiшення щодо таких висновкiв.
50) Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими
органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за
дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами
проведення зовнiшнього аудиту.
51) Розгляд звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiї
(стратегiчного плану) розвитку Банку, бюджетiв, бiзнес-плану розвитку Банку, програм
капiталiзацiї, планiв реструктуризацiї, капiтальних вкладень.
Iншi питання, а саме:
52) Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про
них, обрання та припинення повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його
дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
54) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
законами України, Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення Наглядовiй радi
Загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Згiдно рiшення ФГВФО, що виконував функцiю Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 2894 вiд
20.12.2016) особу призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та
встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
паном Франсiсом Малiжем (Francis Malige) за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй
основi, з вiдшкодуванням витрат.
На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо
рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Наглядової
ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» пана Франсiса Малiжа (Francis Malige). На пiдставi Наказу № 479
МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних
загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 пана Франсiса Малiжа (Francis Malige) обрано на
посаду Член Наглядової ради Банку. Цим наказом зазначено, що члени Наглядової ради ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК», якi є незалежними, виконують покладенi на них Статутом ПАТ КБ

«ПРИВАТБАНК» , Положенням про Наглядову раду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними
цивiльно-правовими договорами функцiї на оплатнiй основi (з можливiстю компенсацiї
документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Наглядової ради
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, передбаченому укладеними цивiльно-правовими
договорами).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Директор вiддiлу фiнансових установ ЄБРР (Велика Британiя), Керуючий Директор у країнах
Схiдної Європи та Кавказу ЄБРР (Україна).
Посадова особа емiтента також обiймає посаду Керуючого Директора у країнах Схiдної Європи та
Кавказу ЄБРР (Україна).
Загальний стаж роботи - 27 рокiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради Банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стiвен А.Сiлiг (Steven A.Seelig)
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1944
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Ради директорiв та Голова Комiтету з управлiння ризикiв Нацiонального агентства з
управлiння активами (National Asset Management Agency, Ireland), консультант ТОВ "Файненншiал
Стабiлiтi Есоушiейтс", США («Financial Stability Associates» LLC, USA).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 До наступних рiчних загальних зборiв.
9) Опис
Згiдно Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Загальнi питання щодо дiяльностi Банку, а саме:
1) Контроль за реалiзацiєю основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi Банку, визначених
Загальними зборами.
2) Затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв
дiяльностi, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бiзнес-плану розвитку Банку.

Питання щодо фiнансової дiяльностi Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
5) Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Банку до його подання на розгляд Загальним
зборам.
6) Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку.
7) Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку.
8) Визначення кредитної полiтики Банку.
9) Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не
перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Банку.
10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
11) Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Банку проекту рiшення щодо покриття збиткiв та
розподiлу прибутку.
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх
Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про
використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств.
14) Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках,
передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
15) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi
послуги, та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого
договору.
Кадровi питання, а саме:
17) Призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння.
18) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з
Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру
винагороди Головi та членам Правлiння, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
19) Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правлiння Банку
(крiм випадкiв, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на
власний розсуд змiнити особу, яка виконує обов’язки Голови правлiння, у тому числi призначену
вiдповiдно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена (членiв) Правлiння вiд виконання
його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засiдання Наглядової ради для прийняття
рiшення не можуть бути проведенi з iнших причин, повноваження, передбаченi пiдпунктами 17-20
цього пункту здiйснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з працiвниками
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру
їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Питання щодо органiзацiйної структури Банку, а саме:
23) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту,
типової структури вiдокремлених пiдроздiлiв Банку (фiлiй, територiально вiдокремлених
безбалансових вiддiлень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенцiї внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть
структурних пiдроздiлiв Банку, у тому числi про пiдроздiл внутрiшнього аудиту, а також положень
про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про порядок
здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами (сторонами), про оплату працi та
матерiальне стимулювання членiв Правлiння, про засади проведення конкурсних вiдборiв
керiвникiв Банку.

25) Прийняття рiшення щодо створення (заснування) дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх
реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження їх статутiв i положень, вирiшення питань про участь
Банку у групах, створеннi (застуваннi) iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства
України.
26) Прийняття рiшень про вiдкриття, реорганiзацiю та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв
Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю, управлiння ризиками та
фiнансового монiторингу, а саме:
27) Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю
Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур Банку;
контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
процедури внутрiшнього контролю;
монiторинг системи внутрiшнього контролю;
процедури внутрiшнього аудиту;
виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх
вдосконалення;
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту (аудиторської фiрми), об’єктивнiстю та
незалежнiстю аудитора;
здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок
Ревiзiйною комiсiєю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором
(аудиторською фiрмою).
28) Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв.
29) Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її
ефективнiстю, у тому числi контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння
ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його
дiяльнiстю.
31) Прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi
вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання
легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених
пропозицiй Правлiнням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Банку Ревiзiйною комiсiєю
зовнiшнiх експертiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi
стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться
Ревiзiйною комiсiєю.
Питання щодо забезпечення дiяльностi Загальних зборiв та взаємодiї з акцiонерами, а саме:
33) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної
компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.
34) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною
iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї, в iнших
випадках, встановлених законодавством; повiдомлення про проведення Загальних зборiв
вiдповiдно до законодавства.
35) Прийняття рiшення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та
секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його
винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов
трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку

та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про
акцiонернi товариства”.
Контрольно-наглядовi повноваження, а саме:
38) Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй), якi можуть укладатись
(здiйснюватись) за рiшенням Правлiння. Такi лiмiти (граничнi суми) правочинiв (договорiв,
операцiй) встановлюються вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку вiдчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартостi
вiдчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення лiмiту повноважень Правлiння на списання за рахунок резерву для
вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями заборгованостi
(дебiторської заборгованостi, заборгованостi за цiнними паперами та iншими, нiж цiннi папери,
корпоративними правами, заборгованостi за кредитними операцiями, заборгованостi за коштами,
розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках), а також iншої дебiторської
заборгованостi, що вiдповiдно до законодавства України є безнадiйною.
41) Прийняття рiшення, про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших
юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi;
вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними
правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинiв.
43) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть.
44) Прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та
в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
46) Контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення.
47) Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової
полiтики.
48) Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння Банку як колегiального органу.
49) Визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, перевiрки рiчної
фiнансової звiтностi Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення
розмiру оплати її послуг, розгляд висновкiв аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй
Загальним зборам для прийняття рiшення щодо таких висновкiв.
50) Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими
органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за
дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами
проведення зовнiшнього аудиту.
51) Розгляд звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiї
(стратегiчного плану) розвитку Банку, бюджетiв, бiзнес-плану розвитку Банку, програм
капiталiзацiї, планiв реструктуризацiї, капiтальних вкладень.
Iншi питання, а саме:
52) Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про
них, обрання та припинення повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його
дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
54) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
законами України, Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення Наглядовiй радi
Загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Згiдно рiшення ФГВФО, що виконував функцiю Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 2894 вiд
20.12.2016) особу призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та
встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

паном Стiвеном А.Сiлiгом (Steven A.Seelig)за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй
основi.
На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо
рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Наглядової
ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» пана Стiвена А.Сiлiга (Steven A.Seelig) .На пiдставi Наказу № 479
МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних
загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 пана Стiвена А.Сiлiга (Steven A.Seelig) обрано на
посаду Член Наглядової ради Банку. Цим наказом зазначено, що члени Наглядової ради ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК», якi є незалежними, виконують покладенi на них Статутом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» , Положенням про Наглядову раду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними
цивiльно-правовими договорами функцiї на оплатнiй основi (з можливiстю компенсацiї
документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Наглядової ради
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, передбаченому укладеними цивiльно-правовими
договорами).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Член Ради директорiв та Голова Комiтету з управлiння ризикiв Нацiонального агентства з
управлiння активами (National Asset Management Agency, Ireland), Консультант ТОВ
"Файненншiал Стабiлiтi Есоушiейтс", США («Financial Stability Associates» LLC, USA).
Посадова особа емiтента також обiймає посаду консультанту ТОВ "Файненншiал Стабiлiтi
Есоушiейтс", США («Financial Stability Associates» LLC, USA).
Загальний стаж роботи - 47 рокiв.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Наглядової ради Банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Акчакоча Енгiн (Akcakoca Engin)
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член ради директорiв Даруфасака Сесаiтi (Darussafaka Society), Туреччина; Партнер КАБ
Консалтинг (KAB Consulting), Туреччина; Член ради директорiв Бозлу Холдинг А.С. (Bozlu
Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорiв Язiсiлар Холдiнг АС (Yaz?c?lar Holding A.?.),
Туреччина; Член ради директорiв Анадолу Iндастрi Холдiнг СА (Anadolu Endustri Holding A.S.),
Туреччина; Член ради директорiв Анадолу Фаундейшн (Anadolu Foundation) (E?itim ve Sosyal

Yard?m Vakf?) (Фiлантровська органiзацiя/НГО в галузi освiти та здоровя), Туреччина; Член ради
директорiв Камiл Язiсi Йонетiм ве Денетiм А.С. (Kamil Yaz?c? Y?netim ve Denetim A.?.),
Туреччина.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 До наступних рiчних загальних зборiв
9) Опис
Згiдно Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Загальнi питання щодо дiяльностi Банку, а саме:
1) Контроль за реалiзацiєю основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi Банку, визначених
Загальними зборами.
2) Затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв
дiяльностi, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бiзнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фiнансової дiяльностi Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
5) Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Банку до його подання на розгляд Загальним
зборам.
6) Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку.
7) Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку.
8) Визначення кредитної полiтики Банку.
9) Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не
перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Банку.
10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
11) Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Банку проекту рiшення щодо покриття збиткiв та
розподiлу прибутку.
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх
Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про
використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств.
14) Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках,
передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
15) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi
послуги, та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого
договору.
Кадровi питання, а саме:
17) Призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння.
18) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з
Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру
винагороди Головi та членам Правлiння, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
19) Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правлiння Банку
(крiм випадкiв, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на
власний розсуд змiнити особу, яка виконує обов’язки Голови правлiння, у тому числi призначену
вiдповiдно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена (членiв) Правлiння вiд виконання
його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засiдання Наглядової ради для прийняття
рiшення не можуть бути проведенi з iнших причин, повноваження, передбаченi пiдпунктами 17-20

цього пункту здiйснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з працiвниками
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру
їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Питання щодо органiзацiйної структури Банку, а саме:
23) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту,
типової структури вiдокремлених пiдроздiлiв Банку (фiлiй, територiально вiдокремлених
безбалансових вiддiлень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенцiї внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть
структурних пiдроздiлiв Банку, у тому числi про пiдроздiл внутрiшнього аудиту, а також положень
про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про порядок
здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами (сторонами), про оплату працi та
матерiальне стимулювання членiв Правлiння, про засади проведення конкурсних вiдборiв
керiвникiв Банку.
25) Прийняття рiшення щодо створення (заснування) дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх
реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження їх статутiв i положень, вирiшення питань про участь
Банку у групах, створеннi (застуваннi) iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства
України.
26) Прийняття рiшень про вiдкриття, реорганiзацiю та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв
Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю, управлiння ризиками та
фiнансового монiторингу, а саме:
27) Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю
Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур Банку;
контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
процедури внутрiшнього контролю;
монiторинг системи внутрiшнього контролю;
процедури внутрiшнього аудиту;
виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх
вдосконалення;
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту (аудиторської фiрми), об’єктивнiстю та
незалежнiстю аудитора;
здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок
Ревiзiйною комiсiєю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором
(аудиторською фiрмою).
28) Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв.
29) Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її
ефективнiстю, у тому числi контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння
ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його
дiяльнiстю.
31) Прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi
вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання
легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених
пропозицiй Правлiнням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Банку Ревiзiйною комiсiєю
зовнiшнiх експертiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi
стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться
Ревiзiйною комiсiєю.

Питання щодо забезпечення дiяльностi Загальних зборiв та взаємодiї з акцiонерами, а саме:
33) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної
компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.
34) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною
iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї, в iнших
випадках, встановлених законодавством; повiдомлення про проведення Загальних зборiв
вiдповiдно до законодавства.
35) Прийняття рiшення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та
секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його
винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов
трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про
акцiонернi товариства”.
Контрольно-наглядовi повноваження, а саме:
38) Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй), якi можуть укладатись
(здiйснюватись) за рiшенням Правлiння. Такi лiмiти (граничнi суми) правочинiв (договорiв,
операцiй) встановлюються вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку вiдчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартостi
вiдчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення лiмiту повноважень Правлiння на списання за рахунок резерву для
вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями заборгованостi
(дебiторської заборгованостi, заборгованостi за цiнними паперами та iншими, нiж цiннi папери,
корпоративними правами, заборгованостi за кредитними операцiями, заборгованостi за коштами,
розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках), а також iншої дебiторської
заборгованостi, що вiдповiдно до законодавства України є безнадiйною.
41) Прийняття рiшення, про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших
юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi;
вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними
правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинiв.
43) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть.
44) Прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та
в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
46) Контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення.
47) Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової
полiтики.
48) Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння Банку як колегiального органу.
49) Визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, перевiрки рiчної
фiнансової звiтностi Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення
розмiру оплати її послуг, розгляд висновкiв аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй
Загальним зборам для прийняття рiшення щодо таких висновкiв.
50) Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими
органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за
дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами
проведення зовнiшнього аудиту.
51) Розгляд звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiї

(стратегiчного плану) розвитку Банку, бюджетiв, бiзнес-плану розвитку Банку, програм
капiталiзацiї, планiв реструктуризацiї, капiтальних вкладень.
Iншi питання, а саме:
52) Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про
них, обрання та припинення повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його
дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
54) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
законами України, Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення Наглядовiй радi
Загальними зборами.
Вiдповiдно до Статуту Голова Наглядової ради:
1) органiзовує роботу Наглядової ради.
2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них.
3) органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової
ради.
4) здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про Наглядову раду.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Згiдно рiшення ФГВФО, що виконував функцiю Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 2894
вiд20.12.2016) особу призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
На пiдставi Протоколу засiдання № 1 Наглядової ради ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, проведеного 17
сiчня 2017 року, Акчакоча Енгiн (Akcakoca Engin ) обраний на посаду Голови Наглядової ради.
На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо
рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 припинено повноваження Голови Наглядової
ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» пана Акчакоча Енгiн (Akcakoca Engin) .На пiдставi Наказу № 479
МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних
загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 пана Акчакоча Енгiн (Akcakoca Engin) обрано на
посаду члена Наглядової ради Банку. Цим наказом зазначено, що члени Наглядової ради ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК», якi є незалежними, виконують покладенi на них Статутом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» , Положенням про Наглядову раду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними
цивiльно-правовими договорами функцiї на оплатнiй основi (з можливiстю компенсацiї
документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Наглядової ради
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, передбаченому укладеними цивiльно-правовими
договорами).
З 23.06.2017 особу обрано на посаду Голови Наглядової ради (Протокол засiдання Наглядової
Ради вiд 23.06.2018 № 19).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Член ради директорiв Анадолу Ефес Бiрасiлiк ве Малт Сан А.С. (Anadolu Efes Brewery and Malt
Industry A.S.), Туреччина; партнер КАБ Консалтинг (KAB Consulting), Туреччина; Член ради
директорiв Даруфасака Сесаiтi (Darussafaka Society), Туреччина; Член ради директорiв Бозлу
Холдинг А.С. (Bozlu Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорiв Язiсiлар Холдiнг АС
(Yaz?c?lar Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорiв Анадолу Iндастрi Холдiнг СА (Anadolu
Endustri Holding A.S.), Туреччина; Член ради директорiв Анадолу Фаундейшн (Anadolu
Foundation) (E?itim ve Sosyal Yard?m Vakf?) (Фiлантровська органiзацiя/НГО в галузi освiти та
здоровя), Туреччина; Член ради директорiв Камiл Язiсi Йонетiм ве Денетiм А.С. (Kamil Yaz?c?
Y?netim ve Denetim A.?.), Туреччина.
Посадова особа емiтента також обiймає наступнi посади: Партнер КАБ Консалтинг (KAB
Consulting), Туреччина; Член ради директорiв Бозлу Холдинг А.С. (Bozlu Holding A.?.), Туреччина;
Член ради директорiв Язiсiлар Холдiнг АС (Yaz?c?lar Holding A.?.), Туреччина; Член ради

директорiв Анадолу Iндастрi Холдiнг СА (Anadolu Endustri Holding A.S.), Туреччина; Член ради
директорiв Анадолу Фаундейшн (Anadolu Foundation) (E?itim ve Sosyal Yard?m Vakf?)
(Фiлантровська органiзацiя/НГО в галузi освiти та здоровя), Туреччина; Член ради директорiв
Камiл Язiсi Йонетiм ве Денетiм А.С. (Kamil Yaz?c? Y?netim ve Denetim A.?.), Туреччина.
Загальний стаж роботи - 44 роки.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради Банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Андреа Монета (Andrea Moneta)
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Правлiння/ Голова Комiтету iз стратегiї ONIC HOLDING; Член Правлiння, голова комiтету з
винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками NKBM; Член Правлiння, голова
комiтету з винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками KBS (колишнiй
Raiffasen); Голова Правлiння AMISSIMA HOLDINGS; Голова Правлiння i Виконавчого комiтету
AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; Голова Правлiння i Виконавчого комiтету AMISSIMA VITA
SPA; Голова Правлiння THE FLOOW.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 До наступних рiчних загальних зборiв
9) Опис
Згiдно Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Загальнi питання щодо дiяльностi Банку, а саме:
1) Контроль за реалiзацiєю основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi Банку, визначених
Загальними зборами.
2) Затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв
дiяльностi, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бiзнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фiнансової дiяльностi Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
5) Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Банку до його подання на розгляд Загальним
зборам.
6) Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку.
7) Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку.
8) Визначення кредитної полiтики Банку.

9) Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не
перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Банку.
10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
11) Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Банку проекту рiшення щодо покриття збиткiв та
розподiлу прибутку.
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх
Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про
використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств.
14) Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках,
передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
15) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi
послуги, та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого
договору.
Кадровi питання, а саме:
17) Призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння.
18) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з
Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру
винагороди Головi та членам Правлiння, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
19) Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правлiння Банку
(крiм випадкiв, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на
власний розсуд змiнити особу, яка виконує обов’язки Голови правлiння, у тому числi призначену
вiдповiдно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена (членiв) Правлiння вiд виконання
його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засiдання Наглядової ради для прийняття
рiшення не можуть бути проведенi з iнших причин, повноваження, передбаченi пiдпунктами 17-20
цього пункту здiйснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з працiвниками
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру
їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Питання щодо органiзацiйної структури Банку, а саме:
23) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту,
типової структури вiдокремлених пiдроздiлiв Банку (фiлiй, територiально вiдокремлених
безбалансових вiддiлень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенцiї внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть
структурних пiдроздiлiв Банку, у тому числi про пiдроздiл внутрiшнього аудиту, а також положень
про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про порядок
здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами (сторонами), про оплату працi та
матерiальне стимулювання членiв Правлiння, про засади проведення конкурсних вiдборiв
керiвникiв Банку.
25) Прийняття рiшення щодо створення (заснування) дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх
реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження їх статутiв i положень, вирiшення питань про участь
Банку у групах, створеннi (застуваннi) iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства
України.
26) Прийняття рiшень про вiдкриття, реорганiзацiю та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв
Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю, управлiння ризиками та

фiнансового монiторингу, а саме:
27) Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю
Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур Банку;
контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
процедури внутрiшнього контролю;
монiторинг системи внутрiшнього контролю;
процедури внутрiшнього аудиту;
виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх
вдосконалення;
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту (аудиторської фiрми), об’єктивнiстю та
незалежнiстю аудитора;
здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок
Ревiзiйною комiсiєю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором
(аудиторською фiрмою).
28) Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв.
29) Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її
ефективнiстю, у тому числi контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння
ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його
дiяльнiстю.
31) Прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi
вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання
легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених
пропозицiй Правлiнням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Банку Ревiзiйною комiсiєю
зовнiшнiх експертiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi
стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться
Ревiзiйною комiсiєю.
Питання щодо забезпечення дiяльностi Загальних зборiв та взаємодiї з акцiонерами, а саме:
33) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної
компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.
34) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною
iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї, в iнших
випадках, встановлених законодавством; повiдомлення про проведення Загальних зборiв
вiдповiдно до законодавства.
35) Прийняття рiшення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та
секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його
винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов
трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про
акцiонернi товариства”.
Контрольно-наглядовi повноваження, а саме:
38) Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй), якi можуть укладатись
(здiйснюватись) за рiшенням Правлiння. Такi лiмiти (граничнi суми) правочинiв (договорiв,
операцiй) встановлюються вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку вiдчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартостi

вiдчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення лiмiту повноважень Правлiння на списання за рахунок резерву для
вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями заборгованостi
(дебiторської заборгованостi, заборгованостi за цiнними паперами та iншими, нiж цiннi папери,
корпоративними правами, заборгованостi за кредитними операцiями, заборгованостi за коштами,
розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках), а також iншої дебiторської
заборгованостi, що вiдповiдно до законодавства України є безнадiйною.
41) Прийняття рiшення, про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших
юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi;
вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними
правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинiв.
43) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть.
44) Прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та
в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
46) Контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення.
47) Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової
полiтики.
48) Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння Банку як колегiального органу.
49) Визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, перевiрки рiчної
фiнансової звiтностi Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення
розмiру оплати її послуг, розгляд висновкiв аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй
Загальним зборам для прийняття рiшення щодо таких висновкiв.
50) Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими
органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за
дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами
проведення зовнiшнього аудиту.
51) Розгляд звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiї
(стратегiчного плану) розвитку Банку, бюджетiв, бiзнес-плану розвитку Банку, програм
капiталiзацiї, планiв реструктуризацiї, капiтальних вкладень.
Iншi питання, а саме:
52) Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про
них, обрання та припинення повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його
дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
54) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
законами України, Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення Наглядовiй радi
Загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Члени Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», якi є незалежними, виконують покладенi на
них Статутом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» , Положенням про Наглядову раду ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на оплатнiй основi (з
можливiстю компенсацiї документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi
членiв Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, передбаченому укладеними
цивiльно-правовими договорами).
Згiдно рiшення ФГВФО, що виконував функцiю Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 2894 вiд
20.12.2016) особу призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та
встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
паном Андреа Монета (Andrea Moneta) за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.

На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо
рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Наглядової
ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» пана Андреа Монета (Andrea Moneta).На пiдставi Наказу № 479
МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних
загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 пана Андреа Монета (Andrea Moneta) обрано на посаду
Член Наглядової ради Банку.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Член Правлiння, голова комiтету з винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками
NKBM; Член Правлiння, голова комiтету з винагород, заступник голови комiтету з управлiння
ризиками KBS (колишнiй Raiffasen); Голова Правлiння AMISSIMA HOLDINGS; Голова Правлiння
i Виконавчого комiтету AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; Голова Правлiння i Виконавчого
комiтету AMISSIMA VITA SPA; Голова Правлiння THE FLOOW; Член Правлiння/ Голова
Комiтету iз стратегiї ONIC HOLDING.
Посадова особа емiтента також обiймає наступнi посади: Член Правлiння, голова комiтету з
винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками NKBM; Член Правлiння, голова
комiтету з винагород, заступник голови комiтету з управлiння ризиками KBS (колишнiй
Raiffasen); Голова Правлiння AMISSIMA HOLDINGS; Голова Правлiння i Виконавчого комiтету
AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; Голова Правлiння i Виконавчого комiтету AMISSIMA VITA
SPA; Голова Правлiння THE FLOOW.
Загальний стаж роботи - 29 рокiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради Банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олексiєнко Сергiй Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний радник голови правлiння, служби голови правлiння НАК "Нафтогаз України";
уповноважений з перспективних проектiв НАК "Нафтогаз України".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 До наступних рiчних загальних зборiв
9) Опис

Згiдно Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Загальнi питання щодо дiяльностi Банку, а саме:
1) Контроль за реалiзацiєю основних (стратегiчних) напрямiв дiяльностi Банку, визначених
Загальними зборами.
2) Затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв
дiяльностi, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бiзнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фiнансової дiяльностi Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
5) Погодження проекту рiчного фiнансового звiту Банку до його подання на розгляд Загальним
зборам.
6) Затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку.
7) Визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку.
8) Визначення кредитної полiтики Банку.
9) Прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не
перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Банку.
10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
11) Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Банку проекту рiшення щодо покриття збиткiв та
розподiлу прибутку.
12) Погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх
Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про
використання резервного та iнших фондiв Банку та дочiрнiх пiдприємств.
14) Затвердження ринкової вартостi майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) у випадках,
передбачених Законом України “Про акцiонернi товариства”.
15) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку (у тому числi, акцiй Банку) та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
16) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Банку додатковi
послуги, та/або клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого
договору.
Кадровi питання, а саме:
17) Призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння.
18) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з
Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру
винагороди Головi та членам Правлiння, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
19) Прийняття рiшення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правлiння Банку
(крiм випадкiв, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на
власний розсуд змiнити особу, яка виконує обов’язки Голови правлiння, у тому числi призначену
вiдповiдно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена (членiв) Правлiння вiд виконання
його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засiдання Наглядової ради для прийняття
рiшення не можуть бути проведенi з iнших причин, повноваження, передбаченi пiдпунктами 17-20
цього пункту здiйснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду i звiльнення з посади керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з працiвниками
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження змiн та доповнень до них, встановлення розмiру
їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат.
Питання щодо органiзацiйної структури Банку, а саме:
23) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту,
типової структури вiдокремлених пiдроздiлiв Банку (фiлiй, територiально вiдокремлених

безбалансових вiддiлень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенцiї внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть
структурних пiдроздiлiв Банку, у тому числi про пiдроздiл внутрiшнього аудиту, а також положень
про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про порядок
здiйснення операцiй iз пов’язаними з Банком особами (сторонами), про оплату працi та
матерiальне стимулювання членiв Правлiння, про засади проведення конкурсних вiдборiв
керiвникiв Банку.
25) Прийняття рiшення щодо створення (заснування) дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх
реорганiзацiї та лiквiдацiї, затвердження їх статутiв i положень, вирiшення питань про участь
Банку у групах, створеннi (застуваннi) iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства
України.
26) Прийняття рiшень про вiдкриття, реорганiзацiю та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв
Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю, управлiння ризиками та
фiнансового монiторингу, а саме:
27) Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю
Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керiвництва за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх процедур Банку;
контроль за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
контроль за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
процедури внутрiшнього контролю;
монiторинг системи внутрiшнього контролю;
процедури внутрiшнього аудиту;
виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх
вдосконалення;
здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту (аудиторської фiрми), об’єктивнiстю та
незалежнiстю аудитора;
здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок
Ревiзiйною комiсiєю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором
(аудиторською фiрмою).
28) Визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв.
29) Забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її
ефективнiстю, у тому числi контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння
ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його
дiяльнiстю.
31) Прийняття рiшення за результатами розгляду пропозицiй, викладених у зверненнi
вiдповiдального працiвника Банку, який очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання
легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у разi вiдхилення зазначених
пропозицiй Правлiнням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Банку Ревiзiйною комiсiєю
зовнiшнiх експертiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi
стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться
Ревiзiйною комiсiєю.
Питання щодо забезпечення дiяльностi Загальних зборiв та взаємодiї з акцiонерами, а саме:
33) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної
компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них.
34) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною
iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзiйної комiсiї, в iнших
випадках, встановлених законодавством; повiдомлення про проведення Загальних зборiв

вiдповiдно до законодавства.
35) Прийняття рiшення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та
секретаря Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його
винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов
трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про
акцiонернi товариства”.
Контрольно-наглядовi повноваження, а саме:
38) Встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй), якi можуть укладатись
(здiйснюватись) за рiшенням Правлiння. Такi лiмiти (граничнi суми) правочинiв (договорiв,
операцiй) встановлюються вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку вiдчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартостi
вiдчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення лiмiту повноважень Правлiння на списання за рахунок резерву для
вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями заборгованостi
(дебiторської заборгованостi, заборгованостi за цiнними паперами та iншими, нiж цiннi папери,
корпоративними правами, заборгованостi за кредитними операцiями, заборгованостi за коштами,
розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках), а також iншої дебiторської
заборгованостi, що вiдповiдно до законодавства України є безнадiйною.
41) Прийняття рiшення, про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших
юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi;
вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними
правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинiв.
43) Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть.
44) Прийняття рiшень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та
в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
46) Контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення.
47) Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової
полiтики.
48) Оцiнка роботи Голови Правлiння та Правлiння Банку як колегiального органу.
49) Визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, перевiрки рiчної
фiнансової звiтностi Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення
розмiру оплати її послуг, розгляд висновкiв аудиторської фiрми та пiдготовка рекомендацiй
Загальним зборам для прийняття рiшення щодо таких висновкiв.
50) Контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими
органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за
дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами
проведення зовнiшнього аудиту.
51) Розгляд звiтiв Правлiння щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiї
(стратегiчного плану) розвитку Банку, бюджетiв, бiзнес-плану розвитку Банку, програм
капiталiзацiї, планiв реструктуризацiї, капiтальних вкладень.
Iншi питання, а саме:
52) Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про
них, обрання та припинення повноважень голiв та членiв таких комiтетiв.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його
дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
54) Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз

законами України, Положенням про Наглядову раду або переданi на вирiшення Наглядовiй радi
Загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Згiдно рiшення ФГВФО, що виконував функцiю Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 2894 вiд
20.12.2016) особу призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та
встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
паном Сергiєм Олексiєнко за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо
рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Наглядової
ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» пана Сергiя Олексiєнко.На пiдставi Наказу № 479
МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо рiчних
загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 пана Сергiя Олексiєнко обрано на посаду Член
Наглядової ради Банку. Цим наказом зазначено, що члени Наглядової ради ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК», якi є незалежними, виконують покладенi на них Статутом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» , Положенням про Наглядову раду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними
цивiльно-правовими договорами функцiї на оплатнiй основi (з можливiстю компенсацiї
документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Наглядової ради
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у порядку, передбаченому укладеними цивiльно-правовими
договорами).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Керiвник проектiв та програм у сферi нематерiального виробництва ТОВ "Континнiум"; Директор
департаменту управлiння iнвестицiями та стратегiчного розвитку ТОВ "Континнiум"; Радник
голови правлiння, служби голови правлiння НАК "Нафтогаз України"; Головний радник голови
правлiння, служби голови правлiння НАК "Нафтогаз України"; Уповноважений з перспективних
проектiв НАК "Нафтогаз України".
Посадова особа емiтента також обiймає посаду уповноваженого з перспективних проектiв НАК
"Нафтогаз України", Україна.
Загальний стаж роботи - 20 рокiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Правлiння Банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петр Крумханзл
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Приватний пiдприємець у сферi консалтингових послуг з економiчних питань, зареєстрований
Мiнiстерством фiнансiв Чехiї; керуючий директор/член правлiння з операцiйних питань для
Словенiї в Акцiонерному товариствi «Гiпо Альпе-Адрiа-Банк Iнтернешинал», Клагенфурт, Австрiя
(з листопада 2014 року пiд новою назвою Акцiонерне товариство «Гета Ессет Резолушн»); член
правлiння з операцiйних питань, член правлiння з питань iнформацiйних технологiй в ТОВ «Гоум
Кредiт Консьюмер Файненс Ко.», Тяньцзiнь, Китай
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.02.2018 Особу призначено строком на 3 (три) роки, але не довше строку дiї дозволу на
застосування працi iноз
9) Опис
Згiдно Статтиу до компетенцiї Голови Правлiння належить:
1) представляти Банку у взаємовiдносинах з третiми особами;
2) вчиняти вiд iменi Банку правочини та здiйснювати всi юридично значимi дiї, пiдписувати
документи з урахуванням обмежень, передбачених законодавством та цим Статутом;
3) здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної законодавством, цим Статутом
Банку, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради та Положенням про Правлiння;
4) видавати вiд iменi Банку довiреностi;
5) скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них;
6) розподiляти обов’язки мiж працiвниками Банку;
7) наймати та звiльняти працiвникiв Банку, в тому числi керiвникiв фiлiй, вiддiлень, представництв
та головних бухгалтерiв фiлiй (за наявностi), вживати до них заходи заохочення та накладати
дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх
документiв Банку;
8) в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов’язковi для
виконання всiма працiвниками Банку, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення;
9) встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Банку згiдно вимог
чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Банку та штатнi розклади фiлiй,
вiддiлень, представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Банку;
10) пiдписувати вiд iменi Банку цивiльно-правовi договори з Головою та членами Наглядової ради
щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради Банку на умовах, визначених
рiшенням Загальних зборiв;
11) пiдписувати колективний договiр;
12) подавати Наглядовiй радi кандидатури осiб для обрання їх до складу Правлiння;
13) iнiцiювати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях
Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
14) брати участь в Загальних зборах;
15) затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Банку;
16) розпоряджатися майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства, Статуту Банку та
iнших внутрiшнiх документiв Банку;
17) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги,
пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти
iнтереси Банку в судах 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;
18) виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв
питання, пов’язанi з дiяльнiстю Банку;
19) виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Банку.
Голова Правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Банку в цiлому, координацiю

дiяльностi Правлiння iз Наглядової радою та iншими колегiальними органами. Голова Правлiння
має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками
дiяльностi Банку
Права та обов’язки, умови оплати працi Голови Правлiння визначаються законодавством, цим
Статутом, Положенням про Правлiння, а також цивiльно-правовим договором або трудовим
контрактом, що укладається з Головою Правлiння.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Протоколу засiдання № 1 Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що проводилось
шляхом заочного голосування 10 сiчня 2018 року, призначено, з дня отримання письмової згоди на
це Нацiонального банку України, на посаду Голови Правлiння Банку Петра Крумханзла.
На пiдставi Наказу № Э.28.0.0.0/1-6599979 вiд 12.02.2018 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Петр
Крумханзл з 12 лютого 2018 року приступив до виконання обов'язкiв на посадi Голови Правлiння
Банку.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Особу призначено строком на 3 (три) роки, але не довше строку дiї дозволу на застосування працi
iноземцiв та осiб без громадянства.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: приватний пiдприємець у
сферi консалтингових послуг з економiчних питань, зареєстрований Мiнiстерством фiнансiв Чехiї;
керуючий директор/член правлiння з операцiйних питань для Словенiї в Акцiонерному товариствi
«Гiпо Альпе-Адрiа-Банк Iнтернешинал», Клагенфурт, Австрiя (з листопада 2014 року пiд новою
назвою Акцiонерне товариство «Гета Ессет Резолушн»); член правлiння з операцiйних питань,
член правлiння з питань iнформацiйних технологiй в ТОВ «Гоум Кредiт Консьюмер Файненс Ко.»,
Тяньцзiнь, Китай.
Загальний стаж роботи 22 роки.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Самарiна Ганна Юрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища, Донецкий государственный университет , спецiальнiсть - Економiчна теорiя, 1996р.
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння - начальник департаменту фiнансiв ПАТ "УкрСиббанк"; консультант,
департамент фiнансiв ПАТ "УкрСиббанк"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.01.2018 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють
його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого
самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами
внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами
державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в
мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах,
адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi
України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при
Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством
України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника,
позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог,
включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової
вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру
позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження
рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної
виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому
провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти
необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi
дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати
документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати
присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
На пiдставi Протоколу засiдання № 38 Наглядової ради ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, що проводилось
для прийняття рiшень шляхом заочного голосування вiд 27.11.2017 прийнято рiшення щодо
призначення Самарiної Ганни Юрiївни на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" з 01 сiчня 2018 року строком на 3 роки, з обсягом повноважень, прав i обов'язкiв,
якi наданi Членам Правлiння банку Статутом банку, рiшеннями Наглядової Ради Банку,
внутрiшнiми актами банку та законодавством України.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник Голови
Правлiння - начальник департаменту фiнансiв ПАТ "УкрСиббанк"; консультант, департамент
фiнансiв ПАТ "УкрСиббанк"
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Загальний стаж роботи - 21 рiк
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Свистун Андрiй Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища. Нацiональна гiрнича академiя України, 2000 р. спецiальнiсть "Менеджмент органiзацiй",
менеджер-економiст; Днiпропетровський нацiональний унiверситет, 2006 р. спецiальнiсть
"Правознавствсто", юрист
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу контролю за банкiвськими установами Департаменту фiнансової полiтики
Мiнiстерства фiнансiв України, начальник вiддiлу з питань управлiння корпоративними правами
держави в банках та аналiтичної роботи Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв
України, начальник вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту
фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 3 роки
9) Опис
Голова та члени Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» виконують покладенi на них
Статутом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Положенням ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними
цивiльно-правовими договорами функцiї на безоплатнiй основi (з компенсацiєю документально
пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК».
Голова та члени Ревiзiйної комiсiї надiляються правами, обов’язками та несуть вiдповiдальнiсть,
що передбачаються Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Згiдно Статуту Ревiзiйна комiсiя:
1) проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового
року;
2) 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;
3) вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до
компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту
iнтересiв клiєнтiв.
На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо
рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 Свистуна Андрiя Олександровича (посадовою
особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) обрано до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ
КБ «ПРИВАТБАНК» на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Строк дiї повноважень посадової особи становить 3 (три) роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу

контролю за банкiвськими установами Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв
України, начальник вiддiлу з питань управлiння корпоративними правами держави в банках та
аналiтичної роботи Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України, начальник
вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики
Мiнiстерства фiнансiв України.
Стаж роботи 18 рокiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гурманчук Андрiй Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища. Нацiональний унiверситет державної податкової служби України, 2007, спецiальнiсть
"Фiнанси", квалiфiкацiя - магстр з фiнансiв.
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний економiст-фiнансист вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв
Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України, головний спецiалiст вiддiлу з
питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства
фiнансiв України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 3 роки
9) Опис
Члени Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» виконують покладенi на них Статутом ПАТ
КБ «ПРИВАТБАНК», Положенням ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльноправовими договорами функцiї на безоплатнiй основi (з компенсацiєю документально
пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК».
Члени Ревiзiйної комiсiї надiляються правами, обов’язками та несуть вiдповiдальнiсть, що
передбачаються Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Згiдно Статуту Ревiзiйна комiсiя:
1) проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового
року;
2) 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;
3) вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до

компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту
iнтересiв клiєнтiв.
На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо
рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 Гурманчука Андрiя Анатолiйовича (посадовою
особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) обрано до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ
КБ «ПРИВАТБАНК» на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Строк дiї повноважень посадової особи становить 3 (три) роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний економiстфiнансист вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової
полiтики Мiнiстерства фiнансiв України, головний спецiалiст вiддiлу з питань участi держави у
капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України.
Стаж роботи 12 рокiв
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної коiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевчук Сергiй Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища. Рiвненський державний технiчний унiверситет, 2001 р., спецiальнiсть "Облiк i аудит",
квалiфiкацiя "Економiст"
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу Департаменту контролю у галузi
промисловостi, енергетики, транспорту та фiнансових послуг Держаудитслужби
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 3 роки
9) Опис
Члени Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» виконують покладенi на них Статутом ПАТ
КБ «ПРИВАТБАНК», Положенням ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та вiдповiдними цивiльноправовими договорами функцiї на безоплатнiй основi (з компенсацiєю документально
пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК», у порядку, визначеному Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК».

Голова та члени Ревiзiйної комiсiї надiляються правами, обов’язками та несуть вiдповiдальнiсть,
що передбачаються Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Згiдно Статуту Ревiзiйна комiсiя:
1) проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового
року;
2) 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;
3) вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до
компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту
iнтересiв клiєнтiв.
На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо
рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 Шевчука Сергiя Iвановича (посадовою особою
не надано згоду на розкриття паспортних даних) обрано до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Строк дiї повноважень посадової особи становить 3 (три) роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: старший контролерревiзор ТОВ "Роял Хоспiтелетi Груп"; заступник начальника вiддiлу ТОВ "Консалтингова
компанiя "Форпост"; головний спецiалiст Департаменту розвитку ринкiв фiнансових послуг та
фiнансового монiторингу, Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та
бюро кредитних iсторiй Нацкомфiнпослуг; головний державний фiнансовий iнспектор, начальник
вiддiлу Департаменту iнспектування у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг,
Департаменту контролю у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг
Держфiнiнспекцiї; заступник начальника вiддiлу, начальник вiддiлу Департаменту контролю у
сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг, Департаменту контролю у галузях
промисловостi, енергетики, транспорту та фiнансових послуг Держаудитслужби.
Стаж роботи 16 рокiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лопатiна Марiя Дмитрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища, Днiпропетровський iнститут iнженерiв транспорту, спецiальнiсть - iнженер-економiст,
1983р.
6) стаж роботи (років)**
24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.08.2016 5 (п'ять) рокiв згiдно Статуту
9) Опис
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами акцiонерiв Банку з числа членiв
Ревiзiйної комiсiї, обраних згiдно Статуту.
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про
Ревiзiйну комiсiю.
Повноваження Ревiзiйної комiсiї:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України;
б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених
до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та
захисту iнтересiв клiєнтiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансовогосподарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх
нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку,
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть
чинному законодавству i Статуту Банку,
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами (учасниками), дотримання прав їх власникiв щодо
правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв,
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв,
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що
випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним
зборам;
- стан каси i майна Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який
подається Правлiнням, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Банку;
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
- давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких загальнi збори не вправi затверджувати
звiт та баланс,
- вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним
iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
- повiдомляти загальнi збори, а в перiод мiж ними — Наглядову Раду про всi виявленi у ходi
перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право
- вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Банку,
- брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Банку та Наглядової Ради,
- проводити службовi розслiдування,
- вносити на розгляд загальних зборiв або Наглядової Ради питання стосовно дiяльностi тих чи

iнших посадових осiб Банку;
- вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв
апарату Банку,
- отримувати винагороду у розмiрах та в порядку, встановленому загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй
формi).
Перелiк посад,якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: Начальник
планового вiддiлу, головний податковий iнспектор, головний бухгалтер, Голова Ревiзiйної комiсiї.
Загальними зборами акцiонерiв, призначеними на 26.08.2016, прийнято рiшення про обрання
(переобрання) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та обрання (переобрання)
Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї.
Лопатiну Марiю Дмитрiвну обрано (переобрано) на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК".
На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо
рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 припинено повноваження Голови Ревiзiйної
комiсiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Лопатiної Марiї Дмитрiвни (посадовою особою не надано згоду
на розкриття паспортних даних).
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Особа перебувала на посадi з 26.08.2016.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Басан Олена Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1987р.
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД", Головний бухгалтер. Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.08.2016 5 (п'ять) рокiв згiдно Статуту
9) Опис

Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про
Ревiзiйну комiсiю.
Повноваження Ревiзiйної комiсiї:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України;
б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених
до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та
захисту iнтересiв клiєнтiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансовогосподарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх
нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку,
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть
чинному законодавству i Статуту Банку,
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами (учасниками), дотримання прав їх власникiв щодо
правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв,
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв,
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що
випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним
зборам;
- стан каси i майна Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який
подається Правлiнням, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Банку;
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
- давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких загальнi збори не вправi затверджувати
звiт та баланс,
- вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним
iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
- повiдомляти загальнi збори, а в перiод мiж ними — Наглядову Раду про всi виявленi у ходi
перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право
- вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Банку,
- брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Банку та Наглядової Ради,
- проводити службовi розслiдування,
- вносити на розгляд загальних зборiв або Наглядової Ради питання стосовно дiяльностi тих чи
iнших посадових осiб Банку;
- вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв
апарату Банку,
- отримувати винагороду у розмiрах та в порядку, встановленому загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй
формi).
Загальними зборами акцiонерiв, призначеними на 26.08.2016, прийнято рiшення про обрання
(переобрання) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та обрання (переобрання)

Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї.
Басан Олену Iванiвну (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано
(переобрано) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо
рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Ревiзiйної
комiсiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Басан Олени Iванiвни (посадовою особою не надано згоду на
розкриття паспортних даних).
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Особа перебувала на посадi з 26.08.2016.
Перелiк посад,якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: iнженер, державний
податковий iнспектор, бухгалтер, головний бухгалтер.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Стаж роботи - 22 роки.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єршова Нiна Сергiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1949
5) освіта**
Вища, Караваєвський сiльськогосподарський iнститут, бухгалтерський облiк, спецiальнiсть економiст, 1972р.
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Компанiя "Приват Iнтертрейдiнг", головний бухгалтер. Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.08.2016 5 (п'ять) рокiв згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про
Ревiзiйну комiсiю.
Повноваження Ревiзiйної комiсiї:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України;

б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених
до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та
захисту iнтересiв клiєнтiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансовогосподарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх
нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку,
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть
чинному законодавству i Статуту Банку,
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами (учасниками), дотримання прав їх власникiв щодо
правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв,
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв,
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що
випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним
зборам;
- стан каси i майна Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який
подається Правлiнням, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Банку;
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
- давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких загальнi збори не вправi затверджувати
звiт та баланс,
- вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним
iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
- повiдомляти загальнi збори, а в перiод мiж ними — Наглядову Раду про всi виявленi у ходi
перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право
- вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Банку,
- брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Банку та Наглядової Ради,
- проводити службовi розслiдування,
- вносити на розгляд загальних зборiв або Наглядової Ради питання стосовно дiяльностi тих чи
iнших посадових осiб Банку;
- вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв
апарату Банку,
- отримувати винагороду у розмiрах та в порядку, встановленому загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй
формi).
Загальними зборами акцiонерiв, призначеними на 26.08.2016, прийнято рiшення про обрання
(переобрання) членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та обрання (переобрання)
Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї.
Єршову Нiну Сергiївну (фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних)
обрано (переобрано) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
На пiдставi Наказу № 479 МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ " Про рiшення акцiонера
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» щодо

рiчних загальних зборiв акцiонерiв" вiд 28.04.2017 припинено повноваження члена Ревiзiйної
комiсiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Єршової Нiни Сергiївни.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Особа перебувала на посадi з 26.08.2016.
Перелiк посад, якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: державний
податковий iнспектор, головний бухгалтер, член ревiзiйної комiсiї.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Стаж роботи - 25 рокiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)
Найменування юридичної
особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Держава Україна в особi
Мiнiстерства фiнансiв
України

00013480

01001 Україна Київська Печерський
м. Київ Грушевського, буд.12/2

735927657

100

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

735927657

100

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

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

735927657

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

735927657

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата
проведення

28.04.2017

Кворум
зборів**

Опис

Вiдповiдно до статтi 49 Закону України “Про акцiонернi товариства” до товариства з одним
акцiонером не застосовуються положення Закону щодо порядку скликання та проведення загальних
зборiв акцiонерного товариства. Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних
зборiв, оформлюється ним письмово (у формi рiшення). Таке рiшення акцiонера має статус протоколу
загальних зборiв акцiонерного товариства.
Наказ №479 Мiнiстерства фiнансiв України Щодо рiчних загальних зборiв авцiонерiв

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид
загальних
зборів*

чергові

позачергові
X

Дата
проведення

29.05.2017

Кворум
зборів**

Опис

Вiдповiдно до статтi 49 Закону України “Про акцiонернi товариства” до товариства з одним
акцiонером не застосовуються положення Закону щодо порядку скликання та проведення загальних
зборiв акцiонерного товариства. Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних
зборiв, оформлюється ним письмово (у формi рiшення). Таке рiшення акцiонера має статус протоколу
загальних зборiв акцiонерного товариства.
Наказ №537 Мiнiстерства фiнансiв УКраїни Щодо рiчних загальних зборiв акцiонерiв

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид
загальних
зборів*

чергові

позачергові
X

Дата
проведення

31.05.2017

Кворум
зборів**

Опис

Вiдповiдно до статтi 49 Закону України “Про акцiонернi товариства” до товариства з одним
акцiонером не застосовуються положення Закону щодо порядку скликання та проведення загальних
зборiв акцiонерного товариства. Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних
зборiв, оформлюється ним письмово (у формi рiшення). Таке рiшення акцiонера має статус протоколу
загальних зборiв акцiонерного товариства.
Наказ №549 Мiнiстерства фiнансiв України Про деякi питання управлiння корпоративними правами
держави

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид
загальних
зборів*

чергові

позачергові
X

Дата
проведення

29.06.2017

Кворум
зборів**

Опис

Вiдповiдно до статтi 49 Закону України “Про акцiонернi товариства” до товариства з одним
акцiонером не застосовуються положення Закону щодо порядку скликання та проведення загальних
зборiв акцiонерного товариства. Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних
зборiв, оформлюється ним письмово (у формi рiшення). Таке рiшення акцiонера має статус протоколу
загальних зборiв акцiонерного товариства.
Наказ №601 Мiнiстерства фiнансiв України Щодо збiльшення статутного капiталу

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид
загальних
зборів*

чергові

позачергові
X

Дата
проведення

11.09.2017

Кворум
зборів**

Опис

Вiдповiдно до статтi 49 Закону України “Про акцiонернi товариства” до товариства з одним
акцiонером не застосовуються положення Закону щодо порядку скликання та проведення загальних
зборiв акцiонерного товариства. Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних
зборiв, оформлюється ним письмово (у формi рiшення). Таке рiшення акцiонера має статус протоколу
загальних зборiв акцiонерного товариства.
Наказ №768 Мiнiстерства фiнансiв України Щодо закритого(приватного) розмiщення акцiй

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид
загальних
зборів*

чергові

позачергові
X

Дата
проведення

27.12.2017

Кворум
зборів**

Опис

Вiдповiдно до статтi 49 Закону України “Про акцiонернi товариства” до товариства з одним
акцiонером не застосовуються положення Закону щодо порядку скликання та проведення загальних
зборiв акцiонерного товариства. Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних
зборiв, оформлюється ним письмово (у формi рiшення). Таке рiшення акцiонера має статус протоколу
загальних зборiв акцiонерного товариства.
Наказ №1130 Мiнiстерства фiнансiв України Щодо закритого (приватного) розмiщення акцiй

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду
за простими
акціями

за привілейованими
акціями

У звітному періоді
за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

Нарахувані дивіденди на одну
акцію, грн.

0

0

Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.

0

0

Дата складання переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну
систему із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату

Опис

Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" в 2017 роцi не проводилось.
Вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України "Про рiшення акцiонера
публiчного акцiонерного товариства комерцiйний банк "ПРИВАТБАНК" щодо
рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2018 № 460 прийнято рiшення не
здiйснювати нарахувань та виплати дивiдендiв за простими акцiями ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" за результатами дiяльностi у 2017 роцi.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ернст енд Янг
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторськi послуги»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33306921

Місцезнаходження

01001 Україна Київська Печерський м. Київ Хрещатик, 19а

Номер ліцензії або іншого документа на цей
3516
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.01.2005

Міжміський код та телефон

+380444903000

Факс

+380444903030

Вид діяльності

69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту;
консультування з питань оподаткування

Опис

Аудит рiчної фiнансової звiтностi Банку

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська Фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи “ПКФ Аудит-Фiнанси”
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34619277

Місцезнаходження

01054 Україна Київська Шевченковськи м. Кмїв вулиця О. Гончара,
будинок 41/лiт. "а"/, 3 Поверх

Номер ліцензії або іншого документа на цей
3886
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.10.2006

Міжміський код та телефон

+380445012531

Факс

+380445012531

Вид діяльності

69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту;
консультування з питань оподаткування

Опис

Огляд квартальної фiнансової звiтностi Банку

Повне найменування юридичної особи або
Fitch Ratings CIS Ltd
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Іноземне підприємство

Код за ЄДРПОУ

-

Місцезнаходження

E14 5 Great Britain - London 30 North Colonnade

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

-

Міжміський код та телефон

+44 20 3530 1000

Факс

+44 20 3530 1000

Вид діяльності

-

Опис

Присвоєння та спостереження за кредитними рейтингами емiтента.

Повне найменування юридичної особи або
Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Limited
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Іноземне підприємство

Код за ЄДРПОУ

-

Місцезнаходження

12500 Росiйська Федерацiя - м. Москва вул. Воздвиженка, 4/7, будiвля
2

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

+7 495 783 4000

Факс

+7 495 783 4001

Вид діяльності

-

Опис

Присвоєння та спостереження за кредитними рейтингами емiтента.

Повне найменування юридичної особи або
ТОВ «Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37413337

Місцезнаходження

04071 Україна Київська Подольський м. Київ вул. Верхнiй Вал, буд. 4А, Лiтера А

Номер ліцензії або іншого документа на цей
8
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.04.2012

Міжміський код та телефон

(044) 383-59-64

Факс

(044) 383-27-50

Вид діяльності

Рейтингове агентство

Опис

Надання рейтингових послуг, визначення кредитного рейтингу банку

Повне найменування юридичної особи або
Moody's Investors Service Limited, Russian Branch
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Іноземне підприємство

Код за ЄДРПОУ

-

Місцезнаходження

- Russia 125 047 - Moscow 1st Tverskaya-Yamskaya Street, 21 Four
Winds Plaz

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

+44 20 7772 5454

Факс

-

Вид діяльності

-

Опис

Присвоєння та спостереження за кредитними рейтингами емiтента

Повне найменування юридичної особи або
White & Case LLP
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Іноземне підприємство

Код за ЄДРПОУ

-

Місцезнаходження

- Great Britain - London EC2N 1DW 5 Old Broad Street

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

44 20 7532 1000

Факс

-

Вид діяльності

-

Опис

Reistration No. GB 244 1469 69
Консультацiйнi послуги

Повне найменування юридичної особи або
AlixPartners Services UK LLP
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Іноземне підприємство

Код за ЄДРПОУ

-

Місцезнаходження

- UNITED KINGDOM - London EC4A 3BF 6 New Street Square

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

44 20 7098 7400

Факс

-

Вид діяльності

-

Опис

Реєстрацiйний код ОС397453
Консультацiйнi послуги

Повне найменування юридичної особи або
Hogan Lovells International LLP
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Іноземне підприємство

Код за ЄДРПОУ

-

Місцезнаходження

- UNITED KINGDOM - London EC21A 2FG Atlantic House, Holborn

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

44 20 7296 2001

Факс

-

Вид діяльності

-

Опис

Реєстрацiйний номер ОС323639.
Юридичнi послуги

Повне найменування юридичної особи або
АДВОКАТСЬКЕ ОБ“ЄДНАННЯ « ЮРИДИЧНА ФIРМА «ЕКВО»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Інші об'єднання юридичних осіб

Код за ЄДРПОУ

40832624

Місцезнаходження

04053 Україна - м. Київ пров. Бехтеревський, 4 А, н/п №19

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

044 4909100

Факс

-

Вид діяльності

Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi права

Опис

Юридичнi послуги

Повне найменування юридичної особи або
Kroll Assoiates U.K. Limited
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Іноземне підприємство

Код за ЄДРПОУ

-

Місцезнаходження

- UNITED KINGDOM - London EC4A 4AB Nexus Place, 25 Farringdon
Street

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

44 20 7029 5000

Факс

-

Вид діяльності

-

Опис

Company No. 02020412
Консультацiйнi послуги

Повне найменування юридичної особи або

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan UK LLP

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Іноземне підприємство

Код за ЄДРПОУ

-

Місцезнаходження

- UNITED KINGDOM - London WC1V 6LJ 90 High Holborn

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

44 20 7653 2000

Факс

-

Вид діяльності

-

Опис

Реєстрацiйний код ОС337278
Консультацiйнi послуги

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ЮРИДИЧНА ФIРМА « ЕВРIС"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

41521136

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

+380930180433

Факс

-

Вид діяльності

Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi права

Опис

Юридичнi послуги

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АСТЕРС
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи КОНСАЛТ»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

38546868

Місцезнаходження

03150 Україна - м. Київ вул. А. Барбюса, буд. 40

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

044 2306000

Факс

-

Вид діяльності

Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi права

Опис

Юридичнi послуги

Повне найменування юридичної особи або
Chrysses Demetriades & Co LLC
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Іноземне підприємство

Код за ЄДРПОУ

-

Місцезнаходження

- Cyprus - Limassol 13 Georgiou Karaiskakis Street, 3032

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

357 25 588055

Факс

-

Вид діяльності

-

Опис

Юридичнi послуги

Повне найменування юридичної особи або
Antis Triantafyllides & Sons LLC
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Іноземне підприємство

Код за ЄДРПОУ

-

Місцезнаходження

- Cyprus - 1065 Nicosia Capital Center, 9th floor, 2-4 Arch. Makarios III

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

357 22 670 670

Факс

-

Вид діяльності

-

Опис

Юридичнi послуги

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ»
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33248430

Місцезнаходження

49100 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро Узвiз Кодацький,
будинок 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей
АВ584788
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.08.2011

Міжміський код та телефон

+38 (056) 7199046

Факс

-

Вид діяльності

65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя 66.21

Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди 66.29 Iнша допомiжна
дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення

Опис

Iнформацiя щодо наявних лiцензiц, номер дата, орган видачi, строк
дiї:
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування фiнансових
ризикiв АВ584788 02.08.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України Необмежена
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiд нещасних
випадкiв АВ584786 02.08.2011 Державна комiсiя з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування здоров'я на
випадок хвороби АВ584800 02.08.2011 Державна комiсiя з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування кредитiв (у
тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
АВ584783 02.08.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України Необмежена
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування майна (крiм
залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу
(вантажобагажу) АВ584784 02.08.2011 Державна комiсiя з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Необмежена

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ»
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33248430

Місцезнаходження

49100 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро Узвiз Кодацький,
будинок 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей
АВ584788
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.08.2011

Міжміський код та телефон

+38 (056) 7199046

Факс

-

Вид діяльності

65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя 66.21
Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди 66.29 Iнша допомiжна
дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення

Опис

Iнформацiя щодо наявних лiцензiц, номер дата, орган видачi, строк
дiї:
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування фiнансових
ризикiв АВ584788 02.08.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України Необмежена
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiд нещасних
випадкiв АВ584786 02.08.2011 Державна комiсiя з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування здоров'я на
випадок хвороби АВ584800 02.08.2011 Державна комiсiя з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування кредитiв (у
тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
АВ584783 02.08.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України Необмежена
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування майна (крiм

залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу
(вантажобагажу) АВ584784 02.08.2011 Державна комiсiя з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Необмежена
Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «КРЕДО»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

13622789

Місцезнаходження

69068 Україна Запорізька - мiсто Запорiжжя вул. Моторобудiвникiв,
34

Номер ліцензії або іншого документа на цей
АГ № 569307
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Держфiнпослуг/ Нацкомфiнпослуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(061) 289-90-63

Факс

(061) 289-90-66

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть (65.12 Iншi види страхування, крiм страхування
життя 66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди 66.29 Iнша
допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного
забезпечення)

Опис

Страхова дiяльнiсть (65.12 Iншi види страхування, крiм страхування
життя 66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди 66.29 Iнша
допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного
забезпечення)
Лiцензiї:АГ № 569307 вiд 17.01.2011, АВ № 299918 вiд 19.03.2007, АВ
№ 398485 вiд 16.07.2008
Обов’язкове страхування цивiльно- правової вiдповiдаль
ностi власникiв наземних транспортних засобiв;
обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян
України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю,
за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок
володiння,
зберiгання чи використання цiєї зброї;
обов’язкове особисте страхування
членiв добровiльних пожежних дружин (команд).

Повне найменування юридичної особи або Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Страхова компанiя «АХА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Страхування Життя»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35692536

Місцезнаходження

04070 Україна Київська - м. Київ вул.Iллiнська, буд.8

Номер ліцензії або іншого документа на цей
АЕ № 284381
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Держфiнпослуг/ Нацкомфiнпослуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.02.2014

Міжміський код та телефон

(044) 390-72-86

Факс

496-72-86

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

страхування вiд нещасних випадкiв;
страхування здоров`я на випадок хвороби.

Повне найменування юридичної особи або
Приватне акцiонерне товариство «Страхова Компанiя «ПРОВIДНА»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14360570

Місцезнаходження

03049 Україна - м. Київ пров.Повiтрофлотський пр., 25

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

0 800 30 10 30

Факс

-

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Лiцензiї:АВ № 520914 вiд 16.02.2010р., АВ № 520913 вiд 16.02.2010р.,
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України № 402 вiд 29.03.2002р., АВ
№594446 вiд 20.01.2012р виданi Держфiнпослуг/ Нацкомфiнпослуг
Здiйснення страхування вiдповiдальностi перед третiми
особами;
страхування майна;
страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ;
Обов’язкове страхування цивiльно- правової вiдповiдаль
ностi власникiв наземних транспортних засобiв

Повне найменування юридичної особи або
Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “УНIКА”
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20033533

Місцезнаходження

01032 Україна Київська - м. Київ вул. Саксаганського, буд. 70-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей
АЕ № 293990
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Держфiнпослуг/ Нацкомфiнпослуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

07.08.2014

Міжміський код та телефон

(044) 225-6000

Факс

-

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)

Повне найменування юридичної особи або
Публiчне акцiонерне товариство “Страхова компанiя «Унiверсальна»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20113829

Місцезнаходження

01133 Україна - м. Київ бул. Лесi Українки, 9

Номер ліцензії або іншого документа на цей
АГ №569727
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Держфiнпослуг/ Нацкомфiнпослуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.03.2011

Міжміський код та телефон

+380 (44) 281 61 50/55

Факс

-

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в
установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету
України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних
пожежних дружин (команд)

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи «ТАС»
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30115243

Місцезнаходження

03062 Україна - м. Київ пр-т Перемоги, 65

Номер ліцензії або іншого документа на цей
АВ №500441
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Держфiнпослуг/ Нацкомфiнпослуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

+38(044) 536-00-20,

Факс

+38(044) 536-00-21

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Здiйснення страхування наземного транспорту (крiм залiзничного);

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНИЙ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ»
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей
Правила ЦД ЦП No2092
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв

Опис

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги, пов'язанi iз
провадженням депозитарноi? дiяльностi, проводить операцiї у системi
депозитарного облiку, здiйснює контроль за депозитарними
установами та регулює вiдносини, що виникають в процесi
провадження депозитарної дiяльностi мiж ПАТ "Нацiональний

депозитарiй України" та його клiєнтами - емiтентами, депозитарними
установами, Нацiональним банком України, депозитарiямикореспондентами, Розрахунковим центром, клiринговими установами
та iншими особами вiдповiдно до законодавства України, надання
послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї
Повне найменування юридичної особи або Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ринку України"
Організаційно-правова форма

Державне підприємство

Код за ЄДРПОУ

21676262

Місцезнаходження

03680 Україна - м. Київ вул. Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 498-38-15

Факс

-

Вид діяльності

органiзацiйне, технiчне та ресурсне забезпечення реалiзацiї
повноважень НКЦПФР в сферi розкриття iнформацiї на ринку цiнних
паперiв

Опис

Послуга з iнформацiйно-технiчної пiдтримки.

Повне найменування юридичної особи або
Нацiональний банк України
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Орган державної влади

Код за ЄДРПОУ

00032106

Місцезнаходження

01601 Україна - м. Київ вул. Iнститутська, 9

Номер ліцензії або іншого документа на цей
Дiє без лiцензiї на
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 253-01-80

Факс

(044) 253-77-50

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Нацiонального банку Украi?ни

Опис

Нацiональний банк України є учасником депозитарної системи
вiдповiдно до статтей 13, 17 Закону України «Про депозитарну
систему України», рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 30 липня 2013 року No 1331 «Про особливостi
провадження дiяльностi Нацiонального банку України як учасника
депозитарної системи», зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї
України 20 серпня 2013 року за No 1431/23963 .

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи обслуговування договорiв на фiнансових ринках»
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна - м. Киїi вул. Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей
АЕ 263463
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

04.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-42 (044)

Факс

(044) 481-00-99

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова дiяльнiсть

Опис

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» надає послуги з проведення
грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших
фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiй бiржi та поза
фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом
«поставка цiнних паперiв проти оплати».

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

126/1/2016

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

Нацiональна комiсiя

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

280

597195532

167494748960

100

28.12.2016

Опис

10.07.2017

77/12017

Опис

22.12.2017

115/1/2017

Опис

Наказом Мiнiстерства фiнансiв України, як єдиного акцiонера, прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу на суму 116 799 998
000,00 грн. шляхом приватного розмiщення акцiй додаткової емiсiї. Акцiї додаткової емiсiї розмiщенi в повному обсязi, затверджено звiт про
результати приватного розмiщення. В обiгу на органiзованому ринку акцiї не перебувають. Лiстинг не проходили.

Нацiональна
комiсiя зцiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000121388

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

280

678552657

189994743960

58.34

Наказом Мiнiстерства фiнансiв України, як єдиного акцiонера, прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу на суму 38 564 995 000,00
грн. шляхом приватного розмiщення акцiй додаткової емiсiї. Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй порiвняно iз
запланованим обсягом - 22 499 995 000,00 грн. (двадцять два мiльярди чотириста дев'яносто дев'ять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч
гривень 00 копiйок) – 58,34% у порiвняннi iз запланованим обсягом. Збiльшення Статутного капiталу емiтента вiдбулось на суму 22 499 995
000,00 грн. (двадцять два мiльярди чотириста дев'яносто дев'ять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 копiйок). 12 жовтня 2017
року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку зареєстровано звiт про результати приватного розмiщення акцiй банку та
видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй. В обiгу на органiзованому ринку акцiї не перебувають. Лiстинг не проходили.

Нацiональна
комiсiя зцiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000121388

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

280

735927657

206059743960

100

Наказом Мiнiстерства фiнансiв України, як єдиного акцiонера, прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу на суму 16065000000,00

грн. шляхом приватного розмiщення акцiй додаткової емiсiї. Акцiї додаткової емiсiї розмiщенi в повному обсязi, затверджено звiт про
результати приватного розмiщення. В обiгу на органiзованому ринку акцiї не перебувають. Лiстинг не проходили.

XI. Опис бізнесу
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК” є
правонаступником всiх прав та зобов’язань Закритого акцiонерного товариства комерцiйного
банку “ПриватБанк”, який, в свою чергу, є правонаступником прав та обов'язкiв Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйного банку “ПриватБанк”.
Єдиним акцiонером Банку, якому належить 100% акцiй Банку, є держава в особi Мiнiстерства
фiнансiв України (мiсцезнаходження: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 12/2,
iдентифiкацiйний номер 00013480).
Держава в особi Мiнiстерства фiнансiв України набула права власностi на 100% акцiй Банку 21
грудня 2016 року вiдповiдно до статтi 411 Закону України “Про систему гарантування вкладiв
фiзичних осiб” та згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 грудня 2016 року № 961
“Деякi питання забезпечення стабiльностi фiнансової системи”.
Держава реалiзує свої права власника Банку, а органи управлiння Банку дiють у вiдповiдностi до
найкращих свiтових практик корпоративного управлiння, зокрема, але не виключно, Принципiв
Органiзацiї економiчного розвитку та спiвробiтництва щодо корпоративного управлiння в
пiдприємствах з державною власнiстю (OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned
Enterprises), Принципiв корпоративного управлiння в банках Базельського комiтету з банкiвського
нагляду (Corporate governance principles for banks by Basel Committee on Banking Supervision),
Рекомендацiй Європейської банкiвської установи щодо внутрiшнього управлiння (Guidelines on
internal governance by European Banking Authority), що застосовуються в обсязi, що не суперечить
iмперативним нормам чинного законодавства України.
Органiзацiйна структура управлiння ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» включає всi необхiднi форми
контролю для побудови ефективного i злагодженого механiзму над рiзними напрямками
дiяльностi банку. Розподiл повноважень, компетенцiй та пiдпорядкованостi органiв управлiння, а
також принципи їх взаємодiї, закрiпленi в Статутi банку та положеннях про структурнi пiдроздiли.
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» є мiжрегiональним унiверсальним та системним банком iз
розгалуженою мережею фiлiй та вiддiлень по всiй територiї Українi, має гнучку органiзацiйну
структуру управлiння.
ОСУ Банка є однiєї з найбiльш прогресивних як серед банкiв України, так i банкiв Схiдної Європи.
По сутi вона є комбiнованою, тому що мiстить ознаки широко розповсюджених у свiтовiй
практицi видiв ОСУ.
Iнфраструктура ПриватБанку налiчує 24 фiлiї та майже 2 200 вiддiлень по всiй Українi, що
забезпечує найкращий доступ громадян до банкiвського обслуговування практично в будь-якiй
точцi країни.
Банк постiйно вдосконалює систему управлiння банком та персоналом, пiдвищує оперативнiсть
управлiння, усуває бар’єри мiж пiдроздiлами i пiднiмає рiвень кооперацiї взаємодiї. У 2017 роцi
були вжитi наступнi заходи щодо вдосконалення системи управлiння банку та персоналом:
1.Подальша централiзацiя функцiй на рiвнi head-office (Головного офiсу).
2.Розробка єдиних принципiв (стандартiв) формування органiзацiйної структури управлiння ГО.
3.Актуалiзацiя органiзацiйної структури усiх пiдроздiлiв Головного офiсу з метою впровадження
єдиних стандартiв побудови та подальшого вдосконалення.
4. Подальше максимальне спрощення процесiв та уникнення дублювання функцiй, пiдвищення
рiвня автоматизацiї.
5. Подальше пiдвищення ефективностi взаємодiї мiж мiдл-офiс i фронт-офiс (вiддiленнями).
Середньооблiкова чисельнiсть штатного персоналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2017 рiк
нараховує понад 18 500 осiб.
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» є одним з найбiльших роботодавцiв України.
Важко переоцiнити значимiсть Банку як роботодавця на українському ринку працi.

На кiнець 2017 року в Банку працювало майже 22 700 чоловiк. ПриватБанк – соцiально
вiдповiдальний банк (приймає на роботу iнвалiдiв – 4% iз загальної кiлькостi спiвробiтникiв).
Фактична чисельнiсть на 31.12.2017р.:
Штатнi працiвники – 21 470 осiб (без декретчикiв)
Працiвники на договорах подряду –1 200 осiб
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на постiйнiй основi забезпечує безперервне пiдвищення
квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв. З цiєю метою Банк одним з перших в Українi створив
Корпоративний Унiверситет (2003р.). Дiяльнiсть ПриватУнiверситету дає можливiсть залучати
квалiфiкованих фахiвцiв у банк, забезпечувати безперервне пiдвищення професiйного рiвня
працiвникiв, утримувати ключових працiвникiв
На пiдставi статтi 13 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" з метою захисту та
представлення iнтересiв своїх членiв, розвитку мiжрегiональних та мiжнародних зв'язкiв,
забезпечення наукового та iнформацiйного обмiну i професiйних iнтересiв, розробки рекомендацiй
щодо банкiвської дiяльностi банки мають право створювати неприбутковi спiлки чи асоцiацiї.
Банкiвськi спiлки та асоцiацiї не мають права займатися банкiвською чи пiдприємницькою
дiяльнiстю i не можуть бути створенi з метою отримання прибутку. Асоцiацiя (спiлка) банкiв є
договiрним об'єднанням банкiв i не має права втручатися у дiяльнiсть банкiв - членiв асоцiацiї
(спiлки).
ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” є членом банкiвської асоцiацiї “Незалежна асоцiацiя банкiв України”
(НАБУ). Код ЄДРПОУ асоцiацiї — 37924657. Адреса асоцiацiї: вул. Велика Василькiвська
(Червоноармiйська), буд. 72 (Лiтера А), прим.96, м.Київ, Україна, 03150.
Асоцiацiя “Незалежна асоцiацiя банкiв України” створена на невизначений строк як недержавне
непiдприємницьке неприбуткове договiрне об’єднання самостiйних юридичних осiб (пiдприємств)
— банкiв. Членами Асоцiацiї можуть бути банки, якi пiдтримують цiлi Асоцiацiї, визнають її
установчi документи та зобов’язуються дотримуватись її положень. Асоцiацiя є вiльною для
вступу (виходу) нових членiв. Члени НАБУ об’єднуються на пiдставi таких цiнностей:
професiоналiзм, вiдповiдальнiсть, рiвнiсть, прозорiсть, ефективнiсть.
Мiсiя асоцiацiї - всебiчно сприяти побудовi стабiльної фiнансової системи України, вирiшенню
завдань та проблем банкiвської системи для збiльшення прибутковостi бiзнесу та розвитку
нацiональної економiки.
Емiтент є членом Професiйної асоцiацiї учасникiв ринку капiталу та деривативiв (ПАРД) –
професiйного об’єднання на фондовому ринку України. Асоцiацiя, заснована 1996 року,
представляє iнтереси всiх вiтчизняних депозитарних установ та торговцiв цiнними паперами. У
2013 роцi ПАРД вкотре пiдтвердила статус саморегулiвної органiзацiї (СРО) за видом професiйної
дiяльностi - депозитарна дiяльнiсть, а на початку 2015 року отримала додатково статус СРО з
торгiвлi цiнними паперами.
Протягом всього перiоду роботи Асоцiацiї, її представники взяли участь у розробцi низки
профiльних нормативно-правових актiв: вiд законiв до актiв рекомендацiйного характеру з питань
депозитарної дiяльностi, торгiвлi цiнними паперами, iноземного iнвестування, фiнансового
монiторингу, корпоративного управлiння, розкриття iнформацiї, захисту персональних даних та
протидiї фiнансуванню тероризму.
ПАРД регулярно проводить науково-освiтнi та науково-практичнi заходи з рiзних аспектiв
професiйної дiяльностi учасникiв фондового ринку.
Представники Асоцiацiї входять до консультативно-дорадчих органiв при органах державної
влади. ПАРД регулярно бере участь у роботi Консультацiйно-експертної Ради та Стратегiчної
групи при НКЦПФР. Фахiвцi Асоцiацiї є постiйними учасниками Комiтетiв та робочих груп при
НКЦПФР, Державного комiтету фiнансового монiторингу, Державного комiтету з питань
регуляторної полiтики i пiдприємництва, Антимонопольного комiтету України.
Емiтент є членом Асоцiацiї "Українськi Фондовi Торговцi" -саморегулiвної органiзацiї
професiйних учасникiв фондового ринку.АУФТ перше об'єднання професiйних учасникiв
фондового ринку, яке отримало статус СРО з депозитарної дiяльностi та дiяльностi з торгiвлi

цiнними паперами.Апарат АУФТ приймає участь у створеннi та пiдготовцi проектiв законодавчих
та нормативних актiв, а також проводить методологiчну роботу та надає консультацiйну
пiдтримку членам Асоцiацiї.
Вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi, АУФТ на системному рiвнi проводить роботу в
напрямку удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань здiйснення професiйної
дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами та депозитарної дiяльностi, удосконалення
саморегулювання, проведення iнформацiйних та публiчних заходiв.
АУФТ надає консультацiйну пiдтримку своїм членам, надає спецiалiзоване програмне
забезпечення, яке забезпечує формування адмiнiстративних даних торговця цiнними паперами та
iнших облiкових аналiтичних реєстрiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства
Емiтентом не проводиться спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами.
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
Одиницею облiку iнвестицiйної нерухомостi є земля, об'єкт нерухомостi або частина об'єкта
нерухомостi, що знаходяться у розпорядженнi власника або орендаря за договором фiнансового
лiзингу з метою отримання орендних платежiв та / або iнших видiв доходiв для збiльшення
капiталу.
Один i той самий об'єкт нерухомостi може бути роздiлений на конструктивно вiдокремленi
частини, що використовуються в рiзних цiлях: одна частина - для отримання доходу вiд орендної
плати або збiльшення капiталу, iнша - для використання в процесi дiяльностi банку або для
адмiнiстративних цiлей.
У бухгалтерському облiку такi частини об'єктiв нерухомостi вiдображаються окремо, якщо вони
можуть бути проданi частинами. Якщо цi частини не можуть бути проданi окремо, то такий об'єкт
визнається iнвестицiйною нерухомiстю за умови, що лише незначна частина об'єкта утримується
для використання в процесi дiяльностi банку або для адмiнiстративних цiлей.
Критерiї визнання iнвестицiйної нерухомостi:
До iнвестицiйної нерухомостi Банк вiдносить нерухомiсть, якщо вiдбувається передача її частини
в оренду бiльше 70% вiд загальної площi. Переведення об'єктiв нерухомостi в категорiю
iнвестицiйної нерухомостi i назад в iншу категорiю проводиться тiльки в разi його
функцiонального змiну.
До iнвестицiйної нерухомостi належать:
- земля, утримувана з метою отримання вигод вiд зростання капiталу в довгостроковiй
перспективi, а не для реалiзацiї в короткостроковiй перспективi в процесi дiяльностi;
- земля, подальше використання якої в даний час не визначено;
- будiвля, що перебуває у власностi банку або в розпорядженнi за договором про фiнансовий
лiзинг (оренду) та надається в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про оперативний
лiзинг (оренду);
- будiвля, не зайнята в даний час i призначена для надання в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома
договорами про оперативний лiзинг (оренду).
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi формується з:
• вартостi на її придбання;
• ремонтно-будiвельнi роботи, якi привели iнвестицiйну нерухомiсть у належний вигляд;
• юридичнi послуги, комiсiйнi винагороди, якi пов'язанi з її придбанням;
Пiд час первiсного визнання iнвестицiйної нерухомостi банк оцiнює та вiдображає її в
бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та
всi витрати, безпосередньо пов'язанi з її придбанням.
Банк визначає первiсну вартiсть об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi, якi мiстяться на умови

оперативного лiзингу та класифiкуються, як iнвестицiйна нерухомiсть згiдно умов фiнансового
лiзингу. Вона визначається за найменшою з 2-х величин: за справедливою вартiстю або
дисконтною вартiстю мiнiмальних лiзингових платежiв.
Пiсля початкового визначення об'єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку Банк
визначає за первiсною вартiстю з урахуванням накопиченої амортизацiї та витрат вiд зменшення
корисного використання.
У разi здiйснення Банком оцiнки об'єкта нерухомостi за методом справедливої вартостi iнженерне
обладнання (лiфти, кондицiонери тощо), що є невiд'ємною частиною будiвлi, не визнається в
облiку окремо як основний засiб, а включається у справедливiй вартостi єдиного об'єкта
iнвестицiйної нерухомостi.
Переведення об'єктiв нерухомостi в категорiю iнвестицiйна нерухомiсть i навпаки проводиться
тiльки в разi його функцiонального використання та пiдтверджується такими дiями:
• початком використання як операцiйна нерухомiсть,
• пiдготовка операцiйної нерухомостi для використання як iнвестицiйної нерухомостi;
• передача її в оперативну оренду;
• переведення її з рахунка 4430 або в операцiйну нерухомiсть, або в iнвестицiйну нерухомiсть;
• пiдготовка до реалiзацiї з перекладом з iнвестицiйної нерухомостi на склад запасiв;
• пiсля завершення будiвництва з переведенням нерухомостi зi складу незавершеного будiвництва
до iнвестицiйної нерухомостi.
Переведення об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi до категорiї операцiйної нерухомостi проводиться
за методом переоцiненої вартостi по його балансової вартостi.
Лiзингоодержувач за договором оперативного лiзингу може класифiкувати i враховувати
нерухомiсть як iнвестицiйну нерухомiсть за умови, що вона вiдповiдає визначенню iнвестицiйної
нерухомостi i оцiнюється за методом справедливої вартостi.
Примiтка 4.15. «Основнi засоби»
Основнi засоби, що перебувають у банку на правах власностi i володiння - це сукупнiсть
матерiально-предметних цiнностей як засобiв працi, якi експлуатуються у виробничiй i
невиробничiй сферах протягом тривалого (понад рiк) термiну з метою отримання економiчних
вигод шляхом реалiзацiї послуг, створеної внаслiдок їх прямої i непрямої експлуатацiї.
При визнаннi та облiку основних засобiв банк керується МСФЗ 16 «Основнi кошти» та нормами
Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i
нематерiальних активiв банкiв України, затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку
України № 480 вiд 20.12.2005 р. в останнiй редакцiї.
Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що:
1) пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання;
2) його вартiсть може бути достовiрно визначена.
Первiсне визнання основних засобiв банк здiйснює за собiвартiстю, яка складається з фактичних
витрат на придбання i витрат по приведення їх у стан, придатний до використання.
Банк переглянув строки корисного використання основних засобiв на початку 2016 року.
При переглядi строкiв корисного використання основних засобiв було
враховано:
1) очiкуваний ефект вiд використання об'єкта ОЗ з урахуванням його потужностi i фiзично ї
продуктивностi;
2) строки корисного використання подiбних об'єктiв ОЗ з урахуванням фiзичного та морального
зносу;
3) очiкувана економiчна вигода при використаннi об'єкта ОЗ;
4) правовi або iншi обмеження в частинi термiну використання об'єкта ОЗ.
Метод нарахування амортизацiї:
Для нарахування амортизацiї вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв Банк
використовує прямолiнiйний метод, за яким рiчна сума амортизацiї визнається дiленням вартостi,
що амортизується, на строк корисного використання об’єкта.
Метод оцiнки вартостi запасiв:
До складу запасiв матерiальних цiнностей включаються матерiальнi цiнностi, що призначенi для

забезпечення безперервної роботи банку, надання послуг. Запаси матерiальних цiнностей
складаються з господарських матерiалiв, що використовуються не бiльше нiж один рiк.
Передавання матерiальних цiнностей зi складу в експлуатацiю або їх реалiзацiю Банк здiйснює за
вартiстю, що визначається за методом вартостi перших за часом надходження запасiв –«перше
надходження-перший видаток» (ФIФО).
У звiтньому 2017 р. нарахування амортизацiї по основним засобам здiйснювалося за такими
нормами:
Основнi засоби норми термiни норми термiни
амортизацiї, % корисного амортизацiї, % корисного
використання, роки використання, роки
2016 рiк 2017 рiк
Будiвлi 2 50 2 50
Квартири 2 50 2 50
Вантажнi автомобiлi 10 10 10 10
Меблi 16,67 6 16,67 6
Меблi кабiнетнi 10 10 10 10
Гаражi 6,66 15 6,66 15
Дизельна електростанцiя 6,66 15 6,66 15
Банкомати 12,5 8 12,5 8
ТСО 12,5 8 12,5 8
Касовi апарати 20 5 20 5
Легковi автомобiлi 12,5 8 12,5 8
Оргтехнiка 20 5 20 5
Багатофункцiональнi пристрої 20 5 20 5
Копiювальна технiка 20 5 20 5
Електроприлади 20 5 20 5
Банкiвськi модулi 12,5 8 12,5 8
Радiостанцiї 20 5 20 5
Мiнi АТС 10 10 10 10
Пристрої сигналiзацiї 8,33 12 8,33 12
Комп'ютерна технiка 20 5 20 5
Модеми 50 2 50 2
Газовi пiстолети 8,33 12 8,33 12
Електронасоси 25 4 25 4
Рекламнi щити 20 5 20 5
За вищезазначеним нормам амортизацiя розраховується вiд залишкової вартостi ОЗ виходячи з
нового строку корисного використання, починаючи з мiсяця наступного за мiсяцем змiни строку
корисного використання. Метод амортизацiї вiдображає процес очiкуваного споживання банком.
Якщо очiкуваний термiн служби певних компонентiв основних засобiв вiдрiзняється вiд
загального строку корисного використання цих необоротних активiв, такi компоненти
видiляються в окремi об'єкти облiку та амортизуються окремо вiдповiдно до їх iндивiдуальними
термiнами використання.
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення.
Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним списанням
вартостi замiненого компоненту.
Прибуток та збитки вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми
надходжень iз балансовою вартiстю та визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
Нематерiальний актив - це немонетарний актив, який не має матерiальної форми та може бути
iдентифiкований.
Для визнання об'єкта нематерiальним активом мають бути виконанi
наступнi умови:
1) актив як вид права має бути документально засвiдчений i конкретно позначений
(iдентифiкований);

2) вартiсть активу повинна бути достовiрно визначена (документально пiдтвердженi понесенi на
його створення витрати або вартiсть придбання).
Вiднесення активу до певного виду нематерiального активу можливе на
пiдставi документiв, якими такий актив засвiдчений.
Актив є iдентифiкованим, якщо:
1) його можна вiдокремити вiд компанiї i продати, передати, отримати на нього лiцензiю, здати в
оренду або обмiняти, або окремо, або разом iз пов'язаною з ним договором, активом чи
зобов'язанням;
2) вiн виникає з договiрних чи iнших юридичних прав незалежно вiд того, чи можна його
вiддiлити вiд банку / компанiї або вiд iнших прав i зобов'язань i передати iншому банку / компанiї;
3) кiнцевий термiн використання мають всi нематерiальнi активи банку i включають переважно
капiталiзувати програмне забезпечення.
Об'єкти, якi не вiдповiдають визначенню нематерiального активу (окремий об'єкт облiку,
контроль, майбутнi економiчнi вигоди), визнаються витратами поточного перiоду.
Придбанi або виготовленi нематерiальнi активи банк спочатку
оцiнює за собiвартiстю. Банк обрав метод собiвартостi для облiкової полiтики, згiдно з яким, пiсля
первинного визнання нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням
накопиченої амортизацiї.
На основi витрат капiталiзуються придбанi лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення,
понесенi на придбання та введення в експлуатацiю конкретного програмного забезпечення.
Пов'язанi з розробкою унiкальних програмних продуктiв витрати, якi можуть бути безпосередньо
iдентифiкованi, контролюються банком i, ймовiрно, принесуть додатковi економiчнi вигоди, що
перевищують витрати, облiковуються у складi нематерiальних активiв. Капiталiзованi витрати
включають витрати на персонал, який займається розробкою програмного забезпечення, та
вiдповiдну частину накладних витрат. Всi iншi витрати, пов'язанi з програмним забезпеченням
(наприклад, його обслуговуванням), вiдносяться до витрат по мiрi їх здiйснення. При нарахуваннi
амортизацiї нематерiальних активiв банк застосовує прямолiнiйний метод, за яким рiчна сума
амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод часу
корисного використання нематерiального активу.
Протягом звiтного року банк переглянув метод амортизацiї нематерiальних активiв, але не
змiнював його. Також банк здiйснив перегляд строкiв корисного використання нематерiальних
активiв i, враховуючи те, що вони є оптимальними, залишив їх без змiн.
Основнi засоби норми
амортизацiї, % термiни
корисного
використання, роки норми
амортизацiї, % термiни
корисного
використання, роки
2016 рiк 2017 рiк
ПЗ (10%) 10,00 10 10,00 10
ПЗ (50%) 50,00 2 50,00 2
IПЗ(14,3%) 14,30 7 14,30 7
ПЗ (20%) 20,00 5 20,00 5
IПЗ(25%) 25,00 4 25,00 4
IПЗ(33%) 33,30 3 33,30 3
IПЗ(6,7%) 6,70 15 6,70 15
IПЗ авторськi права 50,00 2 50,00 2
ПЗ (Патенти) 10,00 10 10,00 10
Роялтi 20,00 5 20,00 5
Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг ПриватБанку.

Приватним особам
1) Депозити
2) Кредити:
• Оплата частинами
• Картка «Унiверсальна»
• Авто в розстрочку
• Кредит на купiвлю житла
• Швидкий кредит
3)Платiжнi картки:
• Картка «Унiверсальна»
• Картка «Унiверсальна Gold»
• Валютна картка «Унiверсальна Gold»
• Елiтнi картки класу Platinum i вище
• Картка для виплат
• Iнтернет-картка
• Картка з iндивiдуальним дизайном
• Картка Юнiора
• Картка з фото
• Наперед оплачена картка
4) Платежi та перекази
5) Вiддалений банкiнг
• Iнтернет-банк «Приват24»
• Платежi за безкоштовним телефоном 3700
• Мобiльнi додатки
• Регулярнi платежi
• SMS-банкiнг
• Чат-боти в ПриватБанку
• Банкомати
• Термiнали самообслуговування
Бiзнесу
1) Рахунок, платежi та картки
• Виручка. Iнкасацiя
• Цiлодобове обслуговування
• Приват24 для бiзнесу
• Рахунок у банку
• Сторiнка для бухгалтера
• Картка «Ключ до рахунку»
• Корпоративнi картки
• Реєстровi поповнення
• Паливнi картки
• Безготiвковi платежi
• Iнструменти e-commerce
• Мобiльний мiнi-термiнал
• Нотарiальнi платежi
• «Оплата частинами» i «Миттєва розстрочка»
• Платежi за телефоном
• Платiжнi вимоги
• Прийом платежiв
• Регулярнi платежi
• Еквайринг
2) Зарплатний проект
• Зарплатний проект

• Масовi виплати
• Страхування колективу
• Сервiс «Облiк робочого часу»
• Послуги безпеки
3) Депозити
• Тижневий плюс
• Строковий депозит
• Поточний депозит
5) Кредити
• АгроКУБ
• Агросезон
• Гарантований платiж
• Кредитна лiнiя
• Кредитний лiмiт
• Кредит пiд заставу депозиту
• Кредити зi знижкою
• КУБ
• Лiзинг комерцiйного транспорту
• Лiзинг обладнання
• Лiзинг сiльськогосподарської технiки
• Овердрафт
• «Теплi» кредити для ОСББ та ЖБК
• Участь у програмi «Теплi» кредити для виробникiв i продавцiв енергозберiгаючих матерiалiв
• Програми компенсацiї для агробiзнесу
6) Гарантiї
• Акредитиви в гривнi
• Гарантiї по Українi
• Вексельнi операцiї
7) ЗЕД
• Валютний рахунок
• Валютно-обмiннi операцiї
• Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть
• Консультацiї iз ЗЕД
• Митний супровiд
Мiжнароднi документарнi операцiї
• Мiжнароднi акредитиви
• Мiжнароднi гарантiї
• Мiжнародне iнкасо
• Фiнансування мiжнародної торгiвлi
8) Iнше
Електронний облiк та звiтнiсть
• Бухгалтерiя Онлайн
• Paperless
• Iнтеграцiя Приват24 и ПЗ бухгалтерiї
• Електронний документообiг
• Електроннi звiти
Галузевi рiшення
• Агробiзнесу
• Бюджетним органiзацiям
• Мед. установам
• ОСББ i ЖБК
• Страховим компанiям
• Торговим пiдприємствам

• HoReCa
• IT-компанiям
• Iнтернет-бiзнесу
• Послуги для судноплавних компанiй
Iншi сервiси
• Оренда примiщень у вiддiленнях ПриватБанку
• Бонус Плюс
• Вiдеоконференцiї
• Нацiональна мережа поштоматiв ПриватБанку
• Полiс ОСЦПВ для юридичних осiб
• Презентацiя банкiвських послуг у Вашому офiсi
• NPS-опитування
• Проведення тендерiв у ПриватБанку
• Статус контрагента
• Страхування авiаквиткiв для партнерiв
• Термiнал самообслуговування
• Послуги контакт-центру вiд ПриватБанку
• Дисконтний клуб
• Мобiльнi додатки
• Карта вiддiлень i банкоматiв
• Про банк
Основнi вiдчуження активiв за 2013 - 2016 роки:
1. ЗАО МКБ “Москомприватбанк”, Росiя, квiтень 2014 - всi акцiї, балансовою вартiстю 957,77 млн.
грн.
2. АО “ПРИВАТБАНК”, Грузiя, сiчень 2015 - всi акцiї, балансовою вартiстю 246,34 млн. грн.
3. Компанiя VIVEROLO HOLDINGS LTD, сiчень 2015 - всi акцiї, балансовою вартiстю 1 148,96
млн. грн.
4. ВАТ “Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв”, лютий 2013 - частина акцiй, балансовою
вартiстю 6,63 млн. грн.
5. ТОВ "ПРИВАТ КОМУНIКЕЙШНЗ", - квiтень 2016 – вся частка, балансовою вартiстю 52,5 тис.
грн.
6. ТОВ “ЛЮКС-ОФИС” - травень 2016 – вся частка, балансовою вартiстю 29,20 тис. грн.
7. ТОВ “ПЕРША УКРАЇНСЬКА СКОРИНГОВА КОМПАНIЯ” - травень 2016 – вся частка,
балансовою вартiстю 28,91 тис. грн.
8. ТОВ "ТАIСА" - липень 2016 – вся частка, балансовою вартiстю 1,67 млн. грн.
9. ТОВ "IРХ" - жовтень 2016 – вся частка, балансовою вартiстю 90,00 тис. грн.
10. ТОВ "МIРЦ" - грудень 2016 – вся частка, балансовою вартiстю 155,86 тис. грн.
Вiдчуження активiв за 2017 рiк - не ввiдбувалось
Основнi придбання активiв за 2013 - 2016 роки:
1. ЗАО МКБ “Москомприватбанк”, Росiя; частка станом на 25.02.2014 - 79,18%.
2. AS “PrivatBank”, Латвiя, частка станом на 31.12.2016 - 46,54436787%.
3. АО “ПРИВАТБАНК”, Грузiя; частка станом на 31.12.2014 - 57,3198 %.
4. Компанiя VIVEROLO HOLDINGS LTD, частка станом на 31.12.2014 - 99,90%.
Придбання активiв за 2017 рiк - не вiдбувлось
Протягом звiтного року ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" укладено договори (угоди) з наступними
особами, що вiдповiдають критерiям цього пункту звiту:
27.09.2017 БЕРЕЖНОЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ личная карта
09.10.2017 БЕРЕЖНОЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ личная карта

10.10.2017 БЕРЕЖНОЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ личная карта
28.04.2017 ШЛАПАК ОЛЕКСАНДР ВIТАЛIЙОВИЧ депозит
17.01.2017 СЕРГЕЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ депозит
18.01.2017 СЕРГЕЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ депозит
05.10.2017 СЕРГЕЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ Кредит-Оплата частями
02.06.2017 СЕРГЕЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ депозит
08.08.2017 СЕРГЕЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ депозит
04.02.2017 СЕРГЕЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ депозит
18.07.2017 СЕРГЕЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ депозит
19.07.2017 СЕРГЕЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ депозит
04.08.2017 СЕРГЕЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ депозит
06.12.2017 СЕРГЕЄВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ депозит
10.05.2017 ЯРМОЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛIВНА карта для выплат
10.05.2017 ЯРМОЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА депозит
30.05.2017 ЯРМОЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА депозит
14.07.2017 ЯРМОЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА депозит
03.08.2017 ЯРМОЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА депозит
11.08.2017 ЯРМОЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА депозит
15.10.2017 ЯРМОЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА депозит
06.06.2017 ЯРМОЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛIВНА текущий счет
06.06.2017 ЯРМОЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛIВНА личная карта
21.07.2017 ЯРМОЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛIВНА личная карта
18.09.2017 ДРЕЛИНГ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ депозит
29.04.2017 ДРЕЛИНГ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ депозит
16.06.2017 ДРЕЛИНГ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ депозит
02.02.2017 ДРЕЛIНГ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДIЙОВИЧ текущий счет
03.05.2017 ДРЕЛIНГ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДIЙОВИЧ личная карта
26.12.2017 ДРЕЛIНГ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДIЙОВИЧ личная карта
04.01.2017 ПАХАЧУК ГАЛИНА ДАНИЛОВНА карта для выплат
04.01.2017 ПАХАЧУК ГАЛИНА ДАНИЛОВНА карта для выплат
04.01.2017 ПАХАЧУК ГАЛИНА ДАНИЛОВНА личная карта
27.09.2017 ПАХАЧУК ГАЛИНА ДАНИЛОВНА личная карта
06.04.2017 ПАХАЧУК ГАЛИНА ДАНИЛОВНА личная карта
06.04.2017 ПАХАЧУК ГАЛИНА ДАНИЛОВНА личная карта
06.04.2017 ПАХАЧУК ГАЛИНА ДАНИЛОВНА личная карта
28.03.2017 ШЕВАЛЁВ АРТЁМ ВАЛЕНТИНОВИЧ личная карта
12.12.2017 АЛЕКСЕЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ личная карта
25.05.2017 МАРКАРОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА личная карта
07.04.2017 ГУРМАНЧУК АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ карта для выплат
16.05.2017 ГУРМАНЧУК АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ текущий счет
16.05.2017 ГУРМАНЧУК АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ текущий счет
07.04.2017 ГУРМАНЧУК АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ карта для выплат
Основнi засоби, що перебувають у банку на правах власностi i володiння - це сукупнiсть
матерiально-предметних цiнностей як засобiв працi, якi експлуатуються у виробничiй i
невиробничiй сферах протягом тривалого (понад рiк) термiну з метою отримання економiчних
вигод шляхом реалiзацiї послуг, створеної внаслiдок їх прямої i непрямої експлуатацiї.
При визнаннi та облiку основних засобiв банк керується МСФЗ 16 «Основнi кошти» та нормами
Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i
нематерiальних активiв банкiв України, затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку
України № 480 вiд 20.12.2005 р. в останнiй редакцiї.
Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що:

1) пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання;
2) його вартiсть може бути достовiрно визначена.
Первiсне визнання основних засобiв банк здiйснює за собiвартiстю, яка складається з фактичних
витрат на придбання i витрат по приведення їх у стан, придатний до використання.
Банк переглянув строки корисного використання основних засобiв на початку 2016 року.
При переглядi строкiв корисного використання основних засобiв було
враховано:
1) очiкуваний ефект вiд використання об'єкта ОЗ з урахуванням його потужностi i фiзично ї
продуктивностi;
2) строки корисного використання подiбних об'єктiв ОЗ з урахуванням фiзичного та морального
зносу;
3) очiкувана економiчна вигода при використаннi об'єкта ОЗ;
4) правовi або iншi обмеження в частинi термiну використання об'єкта ОЗ.
Метод нарахування амортизацiї:
Для нарахування амортизацiї вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв Банк
використовує прямолiнiйний метод, за яким рiчна сума амортизацiї визнається дiленням вартостi,
що амортизується, на строк корисного використання об’єкта.
Згiдно змiни до Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України групу рахункiв 984
"Операцiї за основними засобами" групу рахункiв 984 "Операцiї за основними засобами" роздiлу
98 "Облiк iнших цiнностей та документiв" класу 9 "Позабалансовi рахунки" та позабалансовий
рахунок 9840 А "Основнi засоби та нематерiальнi активи, що прийнятi в оперативний лiзинг
(оренду)" виключено. У зв'язку iз зазначеним, облiк орендованих основних засобiв не
здiйснюється.

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента
• Велика частка держави в банкiвському секторi – 56% активiв припадає на державнi банки
• Низькi темпи приросту корпоративного кредитування (переважно в гривнi)
• Велика частка кредитiв NPL у системi – 58%
• Збереження iнфляцiйного тиску на вартiсть ресурсiв
• Юридичнi ризики, пов’язанi з процедурою bail-in
• Загроза кiбератак
Потягом звiтного року банком виплачено штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) на загальну
суму 2 213 342,35 гривень.
Основними джерелами фiнансування дiяльностi емiтента є власний капiтал, кошти залученi вiд
фiзичних i юридичних осiб, а також кошти, залученi на внутрiшньому та зовнiшньому ринках
капiталiв.
У разi необхiдностi для регулювання лiквiдностi емiтент залучає додатковi кошти на
внутрiшньому та зовнiшньому ринках в залежностi вiд ситуацiї на ринках та вартостi ресурсiв.
Станом на 31.12.2017 року капiтальнi зобов'язання банку склали 6 укладених, але не виконаних
договорiв (угод) на загальну суму 142 260 769,52 грн.
У зв'язку з тим, що укладенi договори передбачають придбання товарiв або послуг, очiкуванi
прибутки вiд виконання зазначених договорiв вiдсутнi.
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента
Мiсiя: Надавати банкiвськi послуги з найкращою якiстю обслуговування на прозорих i

справедливих умовах усiм жителям i компанiям країни.
Стратегiя: Збалансоване зростання та перетворення на банк, що продовжує обслуговувати
фiзичних осiб i вибiрково пiдсилює пiдроздiли, якi обслуговують МСБ та корпоративних клiєнтiв.
Опис полiтики щодо дослiджень та розробок
Всi експерименти в банку регламентуються наступними правилами:
•Рiвнiсть умов - зовнiшня i внутрiшня середу експериментальних i контрольних об'єктiв повинна
бути однаковою i вiдрiзнятися тiльки за iнновацiйними параметрами, а результати — порiвняннi.
•Цiлеспрямованiсть - результати експерименту повиннi сприяти успiшнiй реалiзацiї Стратегiї
Банку
•Комплекснiсть - у процесi експерименту повиннi бути охопленi всi види дiяльнiсть, пов'язанi з
впровадженням iнновацiї, i розглянутi всi позитивнi i негативнi його наслiдки;
•Конкретнiсть - гiпотеза й контрольнi параметри експерименту повиннi мати точну якiсну i
кiлькiсну визначенiсть, а етапи - чiтко прописанi, тобто вiдповiдати на питання: що, як, хто i коли
повинен робити;
•Забезпеченiсть - всi етапи експерименту, повиннi бути укомплектованi необхiдними ресурсами
(трудовими, фiнансовими, iнформацiйними та матерiально — технiчними);
•Економiчна безпека експерименту - ймовiрнiсть виникнення збиткiв або разових втрат повинна
зводитися до мiнiмуму.
•Чистота експерименту - виключення впливу випадкових, що не експериментальних факторiв на
отриманi в ходi експерименту результати.
Експеримент - це перевiрка ефективностi впроваджуваних iнновацiй (продукту, послуги,
технологiї), заснована на спостереженнi за змiною результатiв дiяльностi пiдроздiлiв банку.
Гiпотеза експерименту - передбачувана реакцiя експериментальних об'єктiв на iнновацiю.
Експериментальний об'єкт - це пiдроздiли банку, в яких вiдбувається впровадження iнновацiй
(продукту, послуги, технологiї).
Контрольний об'єкт - це пiдроздiл банку, порiвняний з експериментальним за низкою ознак
(показниками дiяльностi, чисельностi персоналу, органiзацiйну структуру, реалiзованих бiзнеспроцесiв та iнше), але в якому не впроваджуються iнновацiї, намiченi в експериментальному
об'єктi.
Контрольнi параметри - це однаковi, як для експериментального, так i для контрольного об'єктiв
показники, якi повиннi змiнитися пiд впливом iнновацiї.
Контрольнi параметри, є iндикаторами наявностi причинно-наслiдкового зв'язку i вiдображаються
в гiпотезi.
Прикладами, контрольних параметрiв може бути: обсяг продажiв, витрати, час на виконання
операцiї, кiлькiсть клiєнтiв i т.п.
Учасники експерименту - це персонал експериментальних i контрольних об'єктiв, а також члени
робочої групи, очолюваної Модератором експерименту i створеної для управлiння ним.
В учасникiв експерименту є рiзнi ролi:
1. Модератор експерименту - виконує керуючi функцiї з реалiзацiї експерименту паралельно з
основними посадовими обов'язками:
а) планування експерименту;
б) управлiння експериментом;
в) координацiя дiяльностi членiв команди експерименту;
г) мотивацiя i розвиток команди експерименту.
2. Член робочої групи - спiвробiтник банку, вiдповiдальний за якiсну i своєчасну реалiзацiю

завдань, що виконуються в рамках експерименту
а) органiзацiя виконання робiт по закрiпленiй завданню експерименту;
б) контроль пiдготовки звiтностi про виконання закрiплених завдань по експерименту.
Видiляються наступнi етапи реалiзацiї експерименту:
- Iнiцiювання;
- Планування;
- Вiдкриття;
- Виконання i монiторинг;
- Пiдведення пiдсумкiв.
При пiдтвердженнi гiпотези експерименту готується наказ про запуск iнновацiї.
Вiдсутнi судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше
вiдсоткiв активiв емiтента та судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента.
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" є лiдером банкiвського ринку країни. За даними дослiдження GFK
Ukraine, у 2017 року з банком спiвпрацювали 51% українцiв – фiзичних осiб, 43,3% користувачiв
банкiвських послуг – фiзичних осiб вважають ПриватБанк основним банком. ПриватБанк є одним
з найбiльш iнновацiйних банкiв країни та свiту. Банк став одним iз перших у свiтi, що почав
використовувати одноразовi SMS-паролi.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

3603381

3049504

0

0

3603381

3049504

будівлі та
споруди

1791637

1566598

0

0

1791637

1566598

машини та
обладнання

1117782

986946

0

0

1117782

986946

транспортні
засоби

58911

42761

0

0

58911

42761

0

0

0

0

0

0

інші

635051

453199

0

0

635051

453199

2. Невиробничого
призначення:

1313933

579360

0

0

1313933

579360

будівлі та
споруди

1313933

579360

0

0

1313933

579360

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

4917314

3628864

0

0

4917314

3628864

Найменування
основних засобів

земельні ділянки

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Одиницею облiку iнвестицiйної нерухомостi є земля, об'єкт нерухомостi або частина об'єкта
нерухомостi, що знаходяться у розпорядженнi власника або орендаря за договором фiнансового
лiзингу з метою отримання орендних платежiв та / або iнших видiв доходiв для збiльшення
капiталу.
Один i той самий об'єкт нерухомостi може бути роздiлений на конструктивно вiдокремленi
частини, що використовуються в рiзних цiлях: одна частина - для отримання доходу вiд орендної
плати або збiльшення капiталу, iнша - для використання в процесi дiяльностi банку або для
адмiнiстративних цiлей.
У бухгалтерському облiку такi частини об'єктiв нерухомостi вiдображаються окремо, якщо вони
можуть бути проданi частинами. Якщо цi частини не можуть бути проданi окремо, то такий об'єкт
визнається iнвестицiйною нерухомiстю за умови, що лише незначна частина об'єкта утримується
Опис
для використання в процесi дiяльностi банку або для адмiнiстративних цiлей.
Критерiї визнання iнвестицiйної нерухомостi:
До iнвестицiйної нерухомостi Банк вiдносить нерухомiсть, якщо вiдбувається передача її частини
в оренду бiльше 70% вiд загальної площi. Переведення об'єктiв нерухомостi в категорiю
iнвестицiйної нерухомостi i назад в iншу категорiю проводиться тiльки в разi його
функцiонального змiну.
До iнвестицiйної нерухомостi належать:
- земля, утримувана з метою отримання вигод вiд зростання капiталу в довгостроковiй
перспективi, а не для реалiзацiї в короткостроковiй перспективi в процесi дiяльностi;
- земля, подальше використання якої в даний час не визначено;
- будiвля, що перебуває у власностi банку або в розпорядженнi за договором про фiнансовий

лiзинг (оренду) та надається в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про оперативний
лiзинг (оренду);
- будiвля, не зайнята в даний час i призначена для надання в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома
договорами про оперативний лiзинг (оренду).
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi формується з:
• вартостi на її придбання;
• ремонтно-будiвельнi роботи, якi привели iнвестицiйну нерухомiсть у належний вигляд;
• юридичнi послуги, комiсiйнi винагороди, якi пов'язанi з її придбанням;
Пiд час первiсного визнання iнвестицiйної нерухомостi банк оцiнює та вiдображає її в
бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та
всi витрати, безпосередньо пов'язанi з її придбанням.
Банк визначає первiсну вартiсть об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi, якi мiстяться на умови
оперативного лiзингу та класифiкуються, як iнвестицiйна нерухомiсть згiдно умов фiнансового
лiзингу. Вона визначається за найменшою з 2-х величин: за справедливою вартiстю або
дисконтною вартiстю мiнiмальних лiзингових платежiв.
Пiсля початкового визначення об'єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку Банк
визначає за первiсною вартiстю з урахуванням накопиченої амортизацiї та витрат вiд зменшення
корисного використання.
У разi здiйснення Банком оцiнки об'єкта нерухомостi за методом справедливої вартостi iнженерне
обладнання (лiфти, кондицiонери тощо), що є невiд'ємною частиною будiвлi, не визнається в
облiку окремо як основний засiб, а включається у справедливiй вартостi єдиного об'єкта
iнвестицiйної нерухомостi.
Переведення об'єктiв нерухомостi в категорiю iнвестицiйна нерухомiсть i навпаки проводиться
тiльки в разi його функцiонального використання та пiдтверджується такими дiями:
• початком використання як операцiйна нерухомiсть,
• пiдготовка операцiйної нерухомостi для використання як iнвестицiйної нерухомостi;
• передача її в оперативну оренду;
• переведення її з рахунка 4430 або в операцiйну нерухомiсть, або в iнвестицiйну нерухомiсть;
• пiдготовка до реалiзацiї з перекладом з iнвестицiйної нерухомостi на склад запасiв;
• пiсля завершення будiвництва з переведенням нерухомостi зi складу незавершеного будiвництва
до iнвестицiйної нерухомостi.
Переведення об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi до категорiї операцiйної нерухомостi проводиться
за методом переоцiненої вартостi по його балансової вартостi.
Лiзингоодержувач за договором оперативного лiзингу може класифiкувати i враховувати
нерухомiсть як iнвестицiйну нерухомiсть за умови, що вона вiдповiдає визначенню iнвестицiйної
нерухомостi i оцiнюється за методом справедливої вартостi.
Амортизацiя основних засобыв розраховується вiд залишкової вартостi ОЗ виходячи з нового
строку корисного використання, починаючи з мiсяця наступного за мiсяцем змiни строку
корисного використання. Метод амортизацiї вiдображає процес очiкуваного споживання банком.
Якщо очiкуваний термiн служби певних компонентiв основних засобiв вiдрiзняється вiд
загального строку корисного використання цих необоротних активiв, такi компоненти видiляються
в окремi об'єкти облiку та амортизуються окремо вiдповiдно до їх iндивiдуальними термiнами
використання.
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення.
Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним списанням
вартостi замiненого компоненту.
Прибуток та збитки вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми
надходжень iз балансовою вартiстю та визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
Основнi засоби, що перебувають у банку на правах власностi i володiння - це сукупнiсть
матерiально-предметних цiнностей як засобiв працi, якi експлуатуються у виробничiй i
невиробничiй сферах протягом тривалого (понад рiк) термiну з метою отримання економiчних
вигод шляхом реалiзацiї послуг, створеної внаслiдок їх прямої i непрямої експлуатацiї.
При визнаннi та облiку основних засобiв банк керується МСФЗ 16 «Основнi кошти» та нормами
Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i
нематерiальних активiв банкiв України, затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку
України № 480 вiд 20.12.2005 р. в останнiй редакцiї.
Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що:
1) пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання;
2) його вартiсть може бути достовiрно визначена.
Первiсне визнання основних засобiв банк здiйснює за собiвартiстю, яка складається з фактичних
витрат на придбання i витрат по приведення їх у стан, придатний до використання.
Банк переглянув строки корисного використання основних засобiв на початку 2016 року.

При переглядi строкiв корисного використання основних засобiв було
враховано:
1) очiкуваний ефект вiд використання об'єкта ОЗ з урахуванням його потужностi i фiзично ї
продуктивностi;
2) строки корисного використання подiбних об'єктiв ОЗ з урахуванням фiзичного та морального
зносу;
3) очiкувана економiчна вигода при використаннi об'єкта ОЗ;
4) правовi або iншi обмеження в частинi термiну використання об'єкта ОЗ.
У звiтньому 2017 р. нарахування амортизацiї по основним засобам здiйснювалося за такими
нормами:
амортизацiя розраховується вiд залишкової вартостi ОЗ виходячи з нового строку корисного
використання, починаючи з мiсяця наступного за мiсяцем змiни строку корисного використання.
Метод амортизацiї вiдображає процес очiкуваного споживання банком. Якщо очiкуваний термiн
служби певних компонентiв основних засобiв вiдрiзняється вiд загального строку корисного
використання цих необоротних активiв, такi компоненти видiляються в окремi об'єкти облiку та
амортизуються окремо вiдповiдно до їх iндивiдуальними термiнами використання.
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення.
Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним списанням
вартостi замiненого компоненту.
Прибуток та збитки вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми
надходжень iз балансовою вартiстю та визнаються у звiтi про фiнансовi результати.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

225378

X

X

X

2

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

2

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

106

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

4526

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

230012

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Примiтка: цифри зазначенi в мiльйонах українських гривень.

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

21.12.2016

05.01.2017

Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків простих акцій
акціонерного товариства (крім публічного
акціонерного товариства)

20.12.2016

27.03.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

17.01.2017

27.03.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

13.06.2017

15.06.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

23.06.2017

26.05.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

29.06.2017

03.07.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

21.07.2017

21.07.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

20.07.2017

21.07.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

27.11.2017

28.11.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи
- підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ
АУДИТОРСЬКI ПОСЛУГИ"
33306921
01001, Україна, Київська область, мiсто Київ,
вулиця Хрещатик, 19А

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

326/4 30.06.2016

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії
свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів**

241 П 000241 19.03.2013 25.09.2019

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю
якості, виданого Аудиторською палатою України

326/4
30.06.2016

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

із застереженням
не має

Номер та дата договору на проведення аудиту

GFS-2017-00238
09.10.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

09.10.2017
25.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

26.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонеру та Наглядовiй Радi Публiчного акцiонерного товариства Комерцiйний банк «ПриватБанк»
Думка iз застереженням
Ми провели аудит окремої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства Комерцiйний банк «ПриватБанк»
(«Банк»), що складається з окремого звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 року, та окремого звiту про
прибуток чи збиток та iнший сукупний дохiд, окремого звiту про змiни капiталу та окремого звiту про рух грошових
коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до окремої фiнансової звiтностi, включаючи стислий
виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у параграфах (1), (2), (4), (5) та (8) роздiлу «Основа
для думки iз застереженням» нашого звiту, та за винятком впливу питань, описаних у параграфах (3), (6) та (7) роздiлу
«Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, окрема фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно,
в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Банку на 31 грудня 2017 року та його окремi фiнансовi результати i окремi
грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(«МСФЗ»).
Основа для думки iз застереженням
1. Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв Банк визнав заставне майно, що перейшло у власнiсть Банку, у сумi 6 716
млн. грн. та 7 303 млн. грн., вiдповiдно, у складi майна, що перейшло у власнiсть Банку як заставодержателя. Ми не
змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази у достатньому обсязi щодо справедливої вартостi заставного майна,
що перейшло у власнiсть Банку станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв. Отже, ми не змогли визначити, чи є потреба в
будь-яких коригуваннях балансової вартостi заставного майна, що перейшло у власнiсть Банку як заставодержателя
станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв та вiдповiдних збиткiв та доходiв за роки, що закiнчилися зазначеними датами.
2. У 2017 роцi Банк визнав знецiнення заставного майна, що перейшло у власнiсть Банку як заставодержателя у сумi
10 727 млн. грн., збиток вiд переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi у сумi 717 млн. грн та збиток вiд переоцiнки
примiщень у сумi 257 млн.грн. Ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо
перiоду, у якому виникло таке знецiнення та збитки. Отже, ми не змогли визначити, чи є потреба в будь-яких
коригуваннях окремого звiту про прибутки чи збитки та iнший сукупний дохiд за 2017 та 2016 роки та балансової
вартостi заставного майна, що перейшло у власнiсть Банку як заставодержателя, у сумi 14 053 млн. грн., iнвестицiйної
нерухомостi у сумi 1 095 млн.грн. та примiщень у сумi 266 млн. грн. станом на 31 грудня 2016 року. A member firm of
Ernst & Young Global Limited
3. Банк не завершив аналiз чи задовольняються критерiї припинення визнання щодо певних коштiв клiєнтiв, що
пiдлягали конвертацiї в капiтал, як описано у Примiтцi 1 до окремої фiнансової звiтностi. Цi кошти клiєнтiв та
вiдповiдна дебiторська заборгованiсть у сумi 8 057 млн. грн. (за мiнусом резерву пiд знецiнення в сумi 772 млн. грн.)
станом на 31 грудня 2017 року та у сумi 8 878 млн. грн. станом на 31 грудня 2016 року, як зазначено у Примiтцi 14,
були визнанi у окремому звiтi про фiнансовий стан Банку. Ця дебiторська заборгованiсть не вiдповiдає визначенню
активу згiдно з МСФЗ. Таким чином, iншi активи Банку було завищено на 8 057 млн. грн. та на 8 878 млн. грн станом
на 31 грудня 2017 та 2016 року, вiдповiдно, та адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати у 2017 роцi було завищено
на 772 млн. грн. Вплив незавершення аналiзу критерiїв припинення визнання коштiв клiєнтiв на зобов’язання та
капiтал Банку станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, а також на процентнi витрати та прибутки й збитки вiд
курсових рiзниць за 2017 рiк не було визначено.
4. У 2017 роцi Банк визнав 17 275 млн. грн. збиткiв вiд знецiнення щодо кредитiв, що управляються як окремий
портфель, як зазначено у Примiтцi 9. Ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо
перiоду, у якому виникли 12 557 млн. грн. збиткiв вiд знецiнення. Отже, ми не змогли визначити, чи є потреба в будьяких коригуваннях окремого звiту про прибуток чи збиток та iнший сукупний дохiд за 2017 та 2016 роки та балансової
вартостi вiдповiдних кредитiв та авансiв клiєнтам станом на 31 грудня 2016 року.
5. До 2017 року Банк визнав певнi внутрiшньо генерованi витрати на розробку програмних продуктiв як нематерiальнi
активи балансовою вартiстю 292 млн. грн. У 2017 роцi Банк припинив визнання таких нематерiальних активiв.
Оскiльки ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази у достатньому обсязi щодо перiоду, коли такi
нематерiальнi активи повиннi були бути визнанi первiсно та їх первiсної вартостi, ми не змогли визначити, чи є
потреба в будь-яких коригуваннях балансової вартостi примiщень, вдосконалення орендованого майна, обладнання та
нематерiальних активiв станом на 31 грудня 2016 року та окремого звiту про прибуток чи збиток та iнший сукупний
дохiд за 2017 та 2016 роки.
6. У 2017 роцi Банк визнав 217 млн. грн. збиткiв вiд знецiнення iнвестицiї в асоцiйовану компанiю. Цей збиток вiд
знецiнення вiдносився до 2016 року. Отже, збитки вiд знецiнення за 2017 рiк було завищено, а збитки вiд знецiнення
за 2016 рiк було занижено на 217 млн. грн.

7. У 2016 роцi Банк визнав 1 363 млн. грн. витрат вiд погашення фiнансових зобов’язань, що вiдносилися до
попереднього звiтного перiоду, у складi процентних витрат та збиткiв вiд переоцiнки iноземної валюти. Таким чином,
процентнi витрати та збитки вiд переоцiнки iноземної валюти за 2016 рiк, та нерозподiлений.
прибуток станом на 31 грудня 2015 року було завищено на 840 млн. грн., 523 млн. грн. та на 1 363 млн. грн.,
вiдповiдно.
8. Ми не висловили думку щодо фiнансових результатiв та грошових потокiв Банку за рiк, що закiнчився 31 грудня
2016 року, у нашому звiтi незалежного аудитора вiд 25 травня 2017 року внаслiдок наступного:
а. У 2016 роцi Банк визнав витрати за резервом на знецiнення кредитiв та авансiв клiєнтам у сумi 154 617 млн. грн. Ми
не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо перiоду, у якому виникло знецiнення
кредитiв та авансiв клiєнтам. Отже, ми не змогли визначити, чи є потреба в будь-яких коригуваннях окремого звiту
про прибуток чи збиток та iнший сукупний дохiд та окремого звiту про змiни капiталe за 2016 та 2015 роки.
б. У 2016 Банк провiв реструктуризацiю кредитiв та авансiв клiєнтам балансовою вартiстю 137 082 млн. грн. до
вирахування резерву на знецiнення станом на 31 грудня 2016 року. Ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi
докази в достатньому обсязi щодо впливу реструктуризацiї цих кредитiв на окремий звiт про прибуток чи збиток та
iнший сукупний дохiд. Отже, ми не змогли визначити, чи є потреба в будь-яких коригуваннях вiдрахувань у резерви
на знецiнення кредитiв та авансiв клiєнтам, збиткiв вiд первiсного визнання фiнансових активiв за ставками нижче
ринкових та процентного доходу за 2016 рiк.
в. Ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази у достатньому обсязi щодо розкриття iнформацiї про операцiї
з пов’язаними сторонами за перiод з 1 сiчня 2016 року до 19 грудня 2016 року (дата змiни акцiонерiв). Отже, ми не
змогли визначити, чи є потреба в будь-яких коригуваннях розкриття iнформацiї щодо операцiй з пов’язаними
сторонами, яка наведена у Примiтцi 31 до окремої фiнансової звiтностi.
Ми провели аудит окремої фiнансової звiтностi Банку станом на 31 грудня 2017 року вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв аудиту («МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Банку згiдно з
Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та
етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi, а також виконали iншi
обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є
достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням щодо окремої фiнансової
звiтностi Банку станом на 31 грудня 2017 року.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту
окремого фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2017 року та за звiтний перiод. Цi питання розглядалися в
контекстi нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо фiнансового стану, при
цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питань, описаних в роздiлi «Основа для
думки iз застереженням», ми визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд
вiдобразити в нашому звiтi.
Ми виконали обов’язки, що описанi в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi»
нашого звiту, в тому числi щодо цих питань. Вiдповiдно, наш аудит включав виконання процедур, розроблених у
вiдповiдь на нашу оцiнку ризикiв суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi. Результати наших
аудиторських процедур, в тому числi процедур, що були виконанi пiд час розгляду зазначених нижче питань, служать
основою для висловлення нашої аудиторської думки iз застереженням щодо окремого фiнансової звiтностi, що
додається.
Ключове питання аудиту Як вiдповiдне ключове питання було розглянуто
Оцiнка резерву на знецiнення кредитiв та авансiв клiєнтам
Оцiнка розмiру резерву на знецiнення кредитiв та авансiв клiєнтам є ключовою сферою застосування професiйного
судження управлiнського персоналу Банку. Виявлення знецiнення i визначення суми очiкуваного вiдшкодування
включають певнi припущення та аналiз рiзних факторiв, в тому числi фiнансовий стан позичальника, очiкуванi
майбутнi грошовi потоки, ринковi цiни, наявнi для спостереження, та справедлива вартiсть забезпечення.
Використання рiзних моделей та припущень може призвести до рiзних оцiнок резерву на знецiнення кредитiв та
авансiв клiєнтам. Приймаючи до уваги суттєвiсть залишкiв кредитiв та авансiв клiєнтам та високий рiвень
суб’єктивностi суджень, ми визначили оцiнку резерву на знецiнення кредитiв та авансiв клiєнтам ключовим питанням
аудиту.
Примiтки 9, 26 та 29 до окремої фiнансової звiтностi мiстять iнформацiю щодо резерву пiд знецiнення кредитiв та
авансiв клiєнтам. Нашi аудиторськi процедури включали оцiнку методологiї, яку використовував Банк для визначення
ознак знецiнення та розрахунку резерву пiд знецiнення, тестування вхiдних даних та аналiз припущень. Для резервiв
на знецiнення кредитiв з виявленими iндивiдуальними ознаками знецiнення ми протестували припущення, що лежать
в основi виявлення знецiнення i його кiлькiсної оцiнки, включаючи аналiз фiнансового стану позичальникiв, прогнози
щодо майбутнiх грошових потокiв i оцiнки застави. Для розрахованих на колективнiй основi резервiв на знецiнення
кредитiв, за якими не були виявленi iндивiдуальнi ознаки знецiнення, ми протестували використанi моделi та вхiднi
данi, що використовуються в цих моделях, та їх математичну точнiсть.
Ми провели оцiнку розкриттiв щодо резерву на знецiнення кредитiв та авансiв клiєнтам.
Оцiнка справедливої вартостi державних облiгацiй

Оцiнка справедливої вартостi державних облiгацiй та вiдповiдних вбудованих похiдних фiнансових iнструментiв є
одним iз суттєвих професiйних суджень управлiнського персоналу внаслiдок складностi оцiнок та суб’єктивностi
пiдходi до оцiнки. Приймаючи до уваги суттєвiсть залишкiв державних облiгацiй та вiдповiдних вбудованих похiдних
фiнансових iнструментiв для окремої фiнансової звiтностi, а також суттєву невизначенiсть вiдповiдних оцiнок, ми
визначили оцiнку справедливої вартостi таких активiв ключовим питанням аудиту.
Примiтки 10, 11 та 29 до окремої фiнансової звiтностi мiстять iнформацiю щодо державних облiгацiй та вiдповiдних
вбудованих похiдних фiнансових iнструментiв. Нашi аудиторськi процедури щодо оцiнки державних облiгацiй
включали опитування управлiнського персоналу Банку щодо суттєвих припущень, що застосовувалися, оцiнку та
тестування вхiдних даних, оцiнку математичної точностi розрахунку значень та порiвняння результатiв у моделях до
сум визнаних у окремому звiтi про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2017 року. Ми залучили наших спецiалiстiв з
оцiнки для аналiзу методологiї та тестування застосованих припущень. Ми перевiрили розкриття, зробленi Банком,
щодо державних облiгацiй та вiдповiдних похiдних фiнансових iнструментiв.
Iнша iнформацiя
Iнша iнформацiя складається з Рiчного Звiту Публiчного акцiонерного товариства Комерцiйного банку «ПриватБанк»,
але не є окремою фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. Управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Очiкується, що Рiчний Звiт Публiчного акцiонерного товариства Комерцiйного
банку «ПриватБанк» буде нам наданий пiсля дати цього звiту аудитора.
Наша думка щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з
будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв’язку з нашим аудитом окремої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою
iнформацiєю, зазначеною вище, коли вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть
мiж iншою iнформацiєю та окремою фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи
ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та
Наглядової ради за окрему фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання окремої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання окремої фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi окремої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Банку
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Наглядова рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Банку.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що окрема фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї окремої фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм
протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи
помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi
докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього
контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Банку;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку,
чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, яка може викликати значнi сумнiви щодо можливостi Банку
продовжити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у окремiй
фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або
умови можуть примусити Банк припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст окремої фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а
також те, чи показує окрема фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi його складання, так, щоб досягти
достовiрного вiдображення.

Ми повiдомляємо Наглядовiй радi iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi
аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час
аудиту.
Ми також надаємо Наглядовiй радi твердження що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та
повiдомляємо її про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Наглядовiй радi, ми визначили тi, що були найбiльш
значущими пiд час аудиту окремої фiнансової звiтностi, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi
питання в нашому звiтi аудитора окрiм випадкiв, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне
розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд
висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його
кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Юлiя Студинська.

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

6

5

2

2016

2

0

3

2015

2

2

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): Вiдповiдно до статтi 49 Закону України “Про акцiонернi
товариства” До товариства з одним акцiонером не застосовуються положення
Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного
товариства.

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): Вiдповiдно до статтi 49 Закону України “Про акцiонернi
товариства” До товариства з одним акцiонером не застосовуються положення
Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного
товариства.

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

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): Вiдповiдно до статтi 49 Закону України “Про акцiонернi
товариства” До товариства з одним акцiонером не застосовуються положення
Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного
товариства.

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства
Вiдповiдно до статтi 49 Закону
України “Про акцiонернi
товариства” До товариства з
одним акцiонером не
застосовуються положення Закону
щодо порядку скликання та
проведення загальних зборiв
акцiонерного товариства.

Інше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх
непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

7

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

6

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада самооцiнку не
проводила

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?
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Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

Інші (запишіть)

Ні

X
Комiтет з призначень i винагород
у Банку має назву Комiтет з
питань корпоративного
управлiння, винагород та
призначень

Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

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

Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть):

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

Інше (запишіть)

X
Iнше (запишiть) Усiх членiв
Наглядової ради було переобрано
до складу Наглядової ради ПАТ
КБ «ПРИВАТБАНК» 14.06.2017
року на пiдставi наказу
Мiнiстерства фiнансiв України
№537 вiд 29.05.2017 “Про
внесення змiн до наказу
Мiнiстерства фiнансiв України №
479 вiд 28.04.2017 “Про рiшення
акцiонера публiчного
акцiонерного товариства
комерцiйний банк
“ПРИВАТБАНК” щодо рiчних
загальних зборiв акцiонерiв”,
погоджених розпорядженням
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14
червня 2017 р. № 438-р “Про
погодження наказiв Мiнiстерства
фiнансiв вiд 28 квiтня № 479 та
вiд 29 травня 2017 р. № 537”.

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх

трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

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):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Ні

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

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

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
Загальні збори акціонерів

Ні
X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудиторську компанiю змiнено на
вимогу НБУ (Лист №200004/104228/ вiд 26.12.2016).

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)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

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)

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть):

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

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) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс
корпоративного управлiння станом на 31.12.2017 товариством не прийнято.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Кодекс корпоративного управлiння станом на 31.12.2017 товариством не прийнято.
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
Кодекс корпоративного управлiння станом на 31.12.2017 товариством не прийнято.

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Збалансоване зростання та перетворення на банк, що продовжує обслуговувати фiзичних осiб i
вибiрково пiдсилює пiдроздiли, якi обслуговують МСБ та корпоративних клiєнтiв.

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.
Власником iстотної участi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" станом на 31.12.2016 є Держава Україна в
особi Мiнiстерства фiнансiв України - 100 %. Iнформацiя про особу: Україна, м. Київ-01008, вул.
Грушевського, 12/2, код за ЄДРПОУ 00013480. Фактiв, що могли б свiдчити про невiдповiднiсть
зазначеної особи встановленим законодавством вимогам, не виявлено.
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 перiод не виявлено факти порушень членами наглядової ради та виконавчого органу
банку внутрiшнiх правил, якi призвели до заподiяння шкоди фiнансовiй установi 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.
З питань порушення вимог банкiвського законодавства Нацiональним банком України протягом
2017 року були застосованi до банку заходи впливу у формi трьох письмових застережень про
приведення дiяльностi у вiдповiднiсть. З питань виконання вимог законодавства про гарантування
вкладiв фiзичних осiб Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб до банку протягом 2017 року
надсилалися три розпорядження про усунення недолiкiв.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Управлiння ризиками в Банку полягає у своєчасному виявленнi, монiторингу, контролi рiвня та
концентрацiї ризикiв, що виникають у зв'язку з дiяльнiстю Банку. Основнi категорiї ризику, що
властивi Банку: Кредитний ризик, Ринковий ризик (фондовий, процентний, валютний), Ризик
лiквiдностi, Операцiйний ризик, Комплаєнс ризик. Полiтика Банку в областi управлiння ризиками
дозволяє виявляти та аналiзувати перерахованi вище типи ризикiв, встановлювати лiмiти i
проводити вiдповiдний монiторинг на постiйнiй основi. Банк здiйснює управлiння ризиками,
спираючись на принципи безперервностi, передбачливостi i хеджування. Методи i системи
управлiння ризиками, що використовуються Банком, постiйно удосконалюються, вiдображаючи
змiни умов ринку i продуктiв. У процесi управлiння ризиками приймають участь наступнi
пiдроздiли та органи Банку: Спостережна Рада, Правлiння Банку, Кредитний Комiтет, Комiтет з
управлiння активами та пасивами, Комiтет з управлiння ризиками, Напрям «Фiнанси та рейтинги»
(Ризик лiквiдностi, Процентний ризик), Напрям «Ризик-менеджмент» (Кредитний ризик), Напрям
«Fraud-менеджмент» (Операцiйний ризик), Казначейство Банку (Валютний ризик), Департамент
«Compliance» (Комплаєнс ризик), Напрям «Credit Collection», Напрям «Служба Безпеки» (в рамках
роботи з простроченою заборгованiстю), Кредитуючi пiдроздiли (в межах функцiї видачi
кредитiв), Back-office, Напрям Внутрiшнього аудиту (в рамках своїх функцiй контролю операцiй i
встановлених вимог). Управлiння кредитним ризиком здiйснюється шляхом прийняття
управлiнських рiшень, спрямованих на отримання доходiв при оптимальному рiвню збиткiв на
основi проведення кiлькiсного i якiсного аналiзу кредитного портфеля кожного бiзнесу.
Основними елементами управлiння кредитним ризиком є: розробка оптимальних процесiв
прийняття рiшень про проведення активної операцiї, забезпечення зобов'язань, резервування
коштiв на покриття можливих збиткiв, лiмiтування, страхування, формування ефективної цiнової
полiтики, диверсифiкацiя кредитного портфеля. Процес прийняття кредитного рiшення
проводиться в рамках затверджених Наглядовою Радою та Правлiнням банку лiмiтiв повноважень
для Кредитного Комiтету та спiвробiтникiв банку. Банк здiйснює формування резервiв у
стандартах МСФЗ згiдно з внутрiшньою «Методикою оцiнки збиткiв у вiдповiдностi з

Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi». Банк з метою визначення непокритого
кредитного ризику проводить оцiнку кредитного ризику вiдповiдно до вимог НБУ. Вiдповiдно до
внутрiшнiх процедур банку оцiнка i управлiння ризиком лiквiдностi регламентується наступними
положеннями: 1) Полiтика управлiння ризиком лiквiдностi банкiвської групи «ПРИВАТБАНК» 2)
Процедура iдентифiкацiї, оцiнки, контролю та монiторингу ризику лiквiдностi банкiвської групи
«ПРИВАТБАНК» 3) План першочергових заходiв при виникненнi кризи лiквiдностi банкiвської
групи «ПРИВАТБАНК» 4) Положення про порядок проведення стрес-тестування ризику
лiквiдностi ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та в банках-учасниках банкiвської групи «ПРИВАТБАНК»
5) Положення по дотриманню банкiвською групою "ПРИВАТБАНК" економiчних нормативiв».
Оцiнка i управлiння процентним ризиком регламентується наступними положеннями: 1) Полiтика
управлiння процентним ризиком ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 2) Положення про здiйснення
iдентифiкацiї, оцiнки, контролю та монiторингу процентного ризику ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Основними методами, якi використовуються для оцiнки ризику лiквiдностi є метод розрахункiв
розривiв лiквiдностi (GAP-аналiз), коефiцiєнтний метод (розрахунки нормативних показникiв
лiквiдностi) та метод структури коштiв (розрахунки виконання норми резерву на
кореспондентському рахунку в НБУ). Для вимiрювання ризику процентних ставок, Банк
використовує метод GAP аналiзу по активах та пасивах, чутливих до змiн процентних ставок. Всi
розрахунки є автоматизованими, та проводяться на пiдставi даних облiкових комплексiв.
Показники ризику лiквiдностi та процентного ризику, окремi питання з поточного управлiння
рiвнем ризикiв розглядаються на засiданнях Комiтету з управлiння активами та пасивами. Крiм
того, щоквартально готується звiт про рiвень ризику лiквiдностi та процентного ризику, з
урахуванням проведених стрес-тестувань, який надається на розгляд Комiтету з управлiння
ризиками, Правлiнню та Наглядовiй Радi. Банк видiляє наступнi категорiї типiв подiй
операцiйного ризику: Внутрiшнє шахрайство; Зовнiшнє шахрайство; Кадрова полiтика i безпека
працi; Клiєнти, продукти i дiлова практика; Заподiяння шкоди фiзичних активiв; Виконання,
доставка i управлiння процесами. Управлiння операцiйним ризиком в Банку здiйснюється на
основi «Полiтики управлiння операцiйним ризиком» Розроблено автоматизований комплекс
облiку та аналiзу подiй операцiйного ризику, в якому впровадженi такi блоки: побудова карти
операцiйного ризику за рiзними параметрами; врахування зовнiшнiх подiй операцiйного ризику;
облiк iнцидентiв операцiйного ризику. Один раз в квартал проводиться комплексний аналiз
накопичених подiй операцiйного ризику, на пiдставi якого готується аналiтичний звiт. Зазначенi
звiти доводяться до Правлiння Банку, а також до зацiкавлених осiб. З метою навчання
спiвробiтникiв принципам управлiння операцiйним ризиком в корпоративнiй системi навчання дiє
навчальний курс «Операцiйний ризик» з екзаменацiйними питаннями. Основними джерелами
надання iнформацiї про всi подiї в Банку на даний момент, в тому числi i скоєннi шахрайських
операцiй, є щоденнi зведення пригод, матерiали службових розслiдувань, данi облiкових
комплексiв та iн. У банку впроваджено трирiвневу систему управлiння операцiйним ризиком,
створено iнститут ризик-координаторiв на базi ризик- генеруючих пiдроздiлiв ( перша лiнiя
захисту). Ризик- координатори проходять навчання и отримають сертифiкат на дану дiяльнiсть.
Створена можливiсть коммуникацiї ризик - координаторiв з другою ланкою захисту шляхом
подання сигналiв через веб-форму. На рiвнi другої ланки захисту проводиться консолiдацiя та
стрес-тестування операцiйних ризикiв. Правлiнням банку в 1 кварталi 2018 року затвердженi
ключовi ризиковi iндикатори ( КРI) та рiвнi ризик-апетиту. Налаштовується ескалацiя щодо
сповiщення вiдповiдальних осiб при наближеннi до порогових значень ризик - апетиту.
Впроваджено надання оцiнки операцiйних ризикiв при впровадженнi нових продуктiв бизнесу, або
суттєвих змiнах у дiючих продуктах.
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.
Результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту пiдтверджуються
звiтами щодо виконання щорiчного плану аудиторських робiт, затверджених Наглядовою радою

банку. Оцiнка системи внутрiшнього контролю проводиться
вiдображається у звiтi щодо рiчної фiнансової звiтностi банку.

зовнiшним

аудитом
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7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Не було
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Протягом року купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi розмiр не
було
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.
Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами розкрита в Примiтцi 31 " Операцiї з пов’язаними
сторонами". Для визнання сторiн пов’язаними з точки зору Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку 24 «Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони» (МСБО 24) аналiзуються
юридичнi та фактичнi вiдносини сторiн на предмет наявностi в них встановлених МСБО 24
критерiїв, що дозволяють визнати сторони пов’язаними. Пiд час розгляду кожного випадку
вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi
цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi
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 (звiту) протягом звiтного року не надходили.
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)
Вiдомостi про призначення зовнiшнього аудитора наглядової ради фiнансової установи до банку
не надавались
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Ернст енд Янг Аудиторськi послуги”. Загальний стаж
аудиторської дiяльностi - з 27.01.2005. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська
Фiрма “ПКФ Аудит-Фiнанси”. Загальний стаж аудиторської дiяльностi - з 26.10.2006.
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Ернст енд Янг Аудиторськi послуги”. Кiлькiсть рокiв,
протягом яких надає аудиторськi та iншi послуги фiнансовiй установi - 4 роки. Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська Фiрма “ПКФ Аудит-Фiнанси”. Кiлькiсть рокiв,
протягом яких надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi - 2 роки.
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;
Зовнiшнi аудитори, що надають аудиторськi послуги банку, здiйснюють дiяльнiсть у вiдповiдностi
до законодавства України на пiдставi дозвiльних документiв встановленого зразка. Перелiк iнших
аудиторських послуг, що надавалися фiнансовiй установi протягом року – не надавались.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
Зовнiшнi аудитори протягом тривалого часу надають банку послуги високої якостi. Випадкiв

виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора – не
виникало.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
Ротацiя зовнiшнього аудитора вiдповiдно статтi 70 Закону України “Про банки i банкiвську
дiяльнiсть” у фiнансовiй установi протягом останнiх п’яти рокiв – не вiдбувалась. Змiна аудитора
у 2016р. вiдбулася згiдно листа НБУ (Лист №20-0004/104228/ вiд 26.12.2016).
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.
Банк не має iнформацiї щодо стягнень, застосованих до аудитору Аудиторською палатою України
або фактiв подання недостовiрної звiтностi.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;
У банку затверджено ряд бiзнес-процесiв по розгляду письмових скарг клiєнтiв, Процес
вiдпрацювання скарг клiєнтiв включає в себе наступнi етапи: - експертиза i юридичний аналiз
запиту клiєнта; - додатковий контакт з клiєнтом, в разi необхiдностi; - пiдготовка вiдповiдi i
контроль коректностi вiдпрацювання скарги; - IVR дзвiнки клiєнтiв на предмет задоволеностi
отриманими вiдповiдь i вирiшенням питання. Звернення розглядаються i вирiшуються у термiн не
бiльше 30 днiв з дня їх надходження, а не потребують додаткового вивчення невiдкладно, але не
пiзнiше п'ятнадцяти днiв вiд дня їх отримання. Канали надання вiдповiдей клiєнту на письмовi
запити: - Папка24 - Sender - Електронна пошта - Приват24 - Вiдправлення "Укрпоштою"
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги;
Для кожного виду скарг, що надходять до банку, застосовується затвердженi зони
вiдповiдальностi, бiзнес-процес та операцiйна iнструкцiя. Безпосередньо збiр та консолiдацiя
вiдомостей здiйснюється пiдроздiлами банку в залежностi вiд продуктiв, щодо яких отримано
запит або скаргу. Враховуючи значну кiлькiсть банкiвських продуктiв та операцiй,
вiдповiдальнiсть за розгляд скарг щодо окремих послуг несуть експерти вiдповiдних пiдроздiлiв,
залученi до процесу обробки скарг на кожному етапi обробки. Для кожного процесу визначено
порядок дiй, перелiк нормативних актiв та розроблено вiдповiднi шаблони документiв
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових
послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);
Протягом 2017 року до банку надiйшло 41481 запитань/ скарг. Зокрема, щодо функцiонування
банкоматної/термiнальної мережi, вкладiв осiб, скарг на дiї працiвникiв банку (вiддiлень тощо) та
скарг щодо iнших операцiй та послуг . Всi скарги було розглянуто у вiдповiдностi до
законодавства та встановленого регламенту та надано мотивованi вiдповiдi в порядку,
визначеному процедурами банку.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Станом на кiнець 2017 року на розглядi в судах України перебувало 4079 справ за позовами до
банку.

ЗВІТ
про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2017 (число, місяць, рік)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

25296

30159

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

34336

27044

Кошти в інших банках

4516

2410

Кредити та заборгованість клієнтів

38335

43583

Цінні папери в портфелі банку на продаж

90354

64409

Цінні папери в портфелі банку до погашення

36322

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
України

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії

30

433

Інвестиційна нерухомість

579

1358

184

181

Основні засоби та нематеріальні активи

3326

3956

Інші фінансові активи

490

229

20920

31421

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл

Інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи
вибуття

117

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів:

254805

205183

Кошти банків

12628

20714

Кошти клієнтів

212750

181133

2

2

Відстрочені податкові зобов'язання

106

94

Резерви за зобов’язаннями

2317

1586

Інші фінансові зобов’язання

1485

1841

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

Інші зобов'язання

595

573

Субординований борг

129

122

230012

206065

206060

50695

23

23

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

111591

Інший додатковий капітал
Резервні та інші фонди банку

6211

1619

Резерви переоцінки

268

1304

-199943

-176048

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

Результат вiд операцiй з власниками:12174,9934;

Власний капітал – усього за додатковими статтями
Неконтрольована частка
Усього власного капіталу

24793

-882

Усього зобов'язань та власного капіталу

254805

205183

Вiдсутнi.
Затверджено до випуску та підписано
24.04.2018

року

Голова правління

П.Крумханзл
(підпис, ініціали, прізвище)

Пилипенко I.М., тел. (056) 7896115
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

В.В. Ярмоленко
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2017 рік

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи

24485

31358

Процентні витрати

-18374

-29364

6111

1994

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

-18346

-154617

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

-12235

-152623

Комісійні доходи

13211

10365

Комісійні витрати

-3017

-2205

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

3491

-23955

Результат від операцій з іноземною валютою

1084

-206

Результат від переоцінки іноземної валюти

-2501

-4266

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

-1112

-16

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання
фінансових активів за процентною ставкою, вищою або
нижчою, ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання
фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або
нижчою, ніж ринкова
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних
паперів у портфелі банку на продаж

-814
1

1981

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями

-1024

-614

Інші операційні доходи

1530

3252

-10356

-9157

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

Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

630

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників

Знецiнення нематерiальних активiв:-292,0;

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

Iншi збитка:-11861,0;

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток

-23895

-176814

-19

576

-23914

-176238

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників

Резерв переоцiнки примiщень:-20,351;

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями

-20

351

4

-62

-16

289

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного
доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у
прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових
потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання
звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників

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

Нереалiзований (збиток)/прибуток за
iнвестицiйними цiнними паперами, якi є в
наявностi для продажу:-1000,769; Реалiзований
прибуток, рекласифiкований до прибутку або
збитку за iнвестицiйними цiнними паперами, якi є
в наявностi для продажу:0,-1981;
-1000

-1212

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

312

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

-1000

-900

Інший сукупний дохід після оподаткування

-1016

-611

Усього сукупного доходу за рік

-24930

-176849

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

Вiдсутнi.
Затверджено до випуску та підписано
24.04.2018

року

Голова правління

П.Крумханзл
(підпис, ініціали, прізвище)

Пилипенко I.М., тел. (056) 7896115
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

В.В. Ярмоленко
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2017 рік
Належить власникам материнської компанії
Найменування
статті

1
Залишок на
кінець періоду,
що передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)

емісійні
різниці
та незареєстрований резервні
Примітки статутний
резерви нерозподілений додатк
інший
статутний
та інші
капітал
переоцінки
прибуток
статт
додатковий
капітал
фонди
капітал
2

3

4

21257

23

5

6

7

8

1448

1927

2855

1448

1927

2855

Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та вплив
переходу на нові
та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення
Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду

21257

Усього сукупного
доходу:
прибуток/(збиток)
за рік

-176238

інший сукупний
дохід

-611

Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат

-12

Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів
Незареєстрований
статутний капітал
Операції з

171

29438
107000

12

-171

Х

акціонерами
Емісія акцій:
номінальна
вартість
емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання
компаній

9934

Дивіденди
Залишок на
кінець
попереднього
періоду

4591

50695

23

111591

-2506

1619

1304

-176048

Усього
сукупного
доходу:
прибуток/(збиток)
за рік
інший сукупний
дохід
Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат
Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів
Незареєстрований
статутний капітал
Операції з
акціонерами
Емісія акцій:
номінальна
вартість
емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля

-23914
-1016

9934

продаж
анулювання
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Додаткові статті –
опис статей та
вміст показників

реєстрацiя акцiонерного капiталу:0,155365,0,-155365,0,0,0,0,0,0,0; збiльшення акцiонернего капiталу, п
облiгацiй:0,0,0,48365,0,0,0,0,48365,0,48365; результат вiд первiсного визнання державних боргових цi
акцiонерний капiтал:0,0,0,0,0,0,0,2240,2240,0,2240; iнше зменшення акцiонерного капiталу:0,0,0,-4591,20
примiщення в складi нерозподiленого прибутку:0,0,0,0,0,-20,20,0,0,0,0; переведення резервiв

Додаткові статті –
усього за
додатковими
статтями

155365

Залишок на
кінець звітного
періоду

206060

-111591

23

4592

-20

20

6211

268

-199943

Статтю "Незареєстрований статутний капiтал" iз "Залишок на кiнець перiоду, що передує
попередньому перiоду (до перерахунку" вважати вiрною статтею "Конвертацiя зобов'язань в
акцiонерний
капiтал".
Статтю "Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв" iз "Залишок на кiнець перiоду, що
передує попередньому перiоду (до перерахунку" вважати вiрною статтею "Переведення
резервiв".
Статтю "Амортизацiя резерву переоцiнки основних засобiв або реалiзований результат" iз
"Залишок на кiнець перiоду, що передує попередньому перiоду (до перерахунку" вважати
вiрною статтею "Переведення дооцiнки примiщення в складi нерозподiленого прибутку".
Статтю "Операцiї з акцiонерами" iз "Залишок на кiнець перiоду, що передує попередньому
перiоду (до перерахунку" вважати вiрною статтею "Збiльшення акцiонерного капiталу,
профiнансоване
за
рахунок
державних
облiгацiй".
Статтю "Об'єднання компанiй" iз "Залишок на кiнець перiоду, що передує попередньому
перiоду (до перерахунку" вважати вiрною статтею "Результат вiд первiсного визнання
державних боргових цiнних паперiв, отриманих як внесок в акцiонерний капiтал".
Статтю "Дивiденди" iз "Залишок на кiнець перiоду, що передує попередньому перiоду (до
перерахунку" вважати вiрною статтею "Iнше збiльшення акцiонерного капiталу".
Затверджено до випуску та підписано
24.04.2018

року

Голова правління

П.Крумханзл
(підпис, ініціали, прізвище)

Пилипенко I.М., тел. (056) 7896115
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

В.В. Ярмоленко
(підпис, ініціали, прізвище)

12174

ЗВІТ
про рух грошових коштів за прямим методом
за 2017 рік

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

20865

22167

Процентні витрати, що сплачені

-18475

-29437

Комісійні доходи, що отримані

13211

10365

Комісійні витрати, що сплачені

-3017

-2205

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

953

Результат операцій з іноземною валютою

1084

-206

Інші отримані операційні доходи

1530

2272

Виплати на утримання персоналу, сплачені

-4547

-3016

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-5385

-5064

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

-96
5266

-4267

-35

-1318

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

-1930

1952

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів

-10387

-9340

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

-217

-72

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-1053

-156

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

-2380

760

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

25213

-6933

-353

-56

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від
операційної діяльності

14124

-19430

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

-10788

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на
продаж

1400

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

-4440

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку
до погашення

285

27782

216

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів

683

Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів

83

10

-627

-1134

-14087

27557

Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу

-1010

Отримання інших залучених коштів

17201

25000

Повернення інших залучених коштів

-22876

-33663

-5675

-9673

Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності

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

486

1203

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

-5152

-343

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

28673

29016

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

23521

28673

Найменування статтi "Надходження вiд реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi" вважати вiрним
"Надходження вiд примiщень, удосконалень орендованого майна та обладнання". Найменування
статтi "Придбання основних засобiв" вважати вiрним "Придбання примiщень, удосконалень
орендованого майна та обладнання". Найменування статтi "Погашення субординованого боргу"
вважати вiрним "Погашення випущених боргових цiнних паперiв та iнших позикових коштiв".
Найменування статтi "Повернення iнших залучених коштiв" вважати вiрним "Погашеня
заборгованостi перед НБУ". Найменування статтi "Отримання iнших залучених коштiв" вважати
вiрним "Надходження коштiв вiд НБУ".
Затверджено до випуску та підписано
24.04.2018

року

Голова правління

П.Крумханзл
(підпис, ініціали, прізвище)

Пилипенко I.М., тел. (056) 7896115
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

В.В. Ярмоленко
(підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2017 рік

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості
клієнтів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів
Чисте зменшення (збільшення) інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку
до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України
на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Вiдсутнi.
Затверджено до випуску та підписано
24.04.2018

року

Голова правління
(підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Примітки
до звіту
за 2017 рік
№
з/п

Текст примітки

1

1 Вступ Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний банк ПриватБанк (далi – “Банк”) спочатку був
зареєстрований як комерцiйний банк у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю та потiм
реорганiзований у закрите акцiонерне товариство у 2000 роцi. У 2009 роцi Банк змiнив свою органiзацiйноправову форму на публiчне акцiонерне товариство, у якому вiдповiдальнiсть акцiонерiв обмежена кiлькiстю
акцiй, що їм належать, вiдповiдно до законодавства України. Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, Уряд
України є кiнцевою контролюючою стороною Банку. Мiнiстерство фiнансiв України стало єдиним акцiонером
Банку пiсля нацiоналiзацiї Банку у груднi 2016 року. Нацiоналiзацiя Банку 18 грудня 2016 року Фонд
гарантування вкладiв фiзичних осiб (ФГВФО) призначив тимчасового адмiнiстратора для управлiння
дiяльнiстю ПАТ КБ «ПриватБанк» вiдповiдно до рiшення Нацiонального банку щодо вiднесення Банку до
категорiї неплатоспроможних. У той же день Уряд України прийняв рiшення стати єдиним акцiонером Банку
через Мiнiстерство фiнансiв. 19-21 грудня 2016 року вiдповiдно до положень закону України «Про систему
гарантування вкладiв фiзичних осiб» ФГВФО звiльнив Керiвництво i Наглядову раду Банку та був одноосiбно
вiдповiдальний за управлiння дiяльнiстю Банку протягом цих трьох днiв. ФГВФО визнав знецiнення кредитiв
та авансiв клiєнтам на суму 155 764 мiльйона гривень i конвертував 10 934 мiльйона гривень коштiв клiєнтiв,
10 721 мiльйон гривень випущених єврооблiгацiй i 7 783 мiльйона гривень субординованого боргу в статутний
капiтал Банку (‘bail in’). 21 грудня 2016 року, пiсля bail in, акцiї Банку були проданi Мiнiстерству фiнансiв
України за 1 гривню. У груднi 2016 року Мiнiстерство фiнансiв прийняло рiшення про збiльшення статутного
капiталу Банку на 116 800 мiльйонiв гривень та ще на 38 565 мiльйонiв гривень у червнi 2017 року. Див.
Примiтку 20. Основна дiяльнiсть. Основна дiяльнiсть Банку включає комерцiйнi банкiвськi операцiї та
обслуговування фiзичних осiб в Українi. Банк здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiї Нацiонального
банку України (НБУ) з березня 1992 року. Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб
(реєстрацiйне свiдоцтво № 113 вiд 2 вересня 1999 р.), що дiє вiдповiдно до Закону № 2740-III «Про Фонд
гарантування вкладiв фiзичних осiб» вiд 20 вересня 2001 року (зi змiнами). Станом на 31 грудня 2017 та 2016
рокiв Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб забезпечує повернення вкладникам депозитiв до 200 тисяч
гривень на одну особу (на 31 грудня 2016 року: до 200 тисяч гривень) у випадку, якщо в Банку розпочата
процедура лiквiдацiї. Станом на 31 грудня 2017 року Банк має 30 фiлiй i 2 213 функцiонуючих вiддiлень в
Українi та фiлiю на Кiпрi (на 31 грудня 2016 року: 30 фiлiй i 2 213 функцiонуючих вiддiлень в Українi та фiлiю
на Кiпрi). Крiм того, станом на 31 грудня 2017 року Банк має представництво в Києвi (Україна) (на 31 грудня
2016 року: асоцiйовану компанiю у Латвiї, представництва в Києвi (Україна), Лондонi (Велика Британiя)). У
груднi 2017 року, Правлiння та Наглядова Рада Банку затвердили план продажу iнвестицiї в асоцiйовану
компанiю. Продаж очiкується протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, вiдповiдно, таку iнвестицiю
було класифiковано як актив на продаж станом на 31 грудня 2017 року. Юридична адреса та мiсце здiйснення
дiяльностi. Юридична адреса Банку на дату цiєї окремої фiнансової звiтностi: Михайла Грушевського 1д,
01001, Київ, Україна. Валюта подання. Цю окрему фiнансову звiтнiсть подано в мiльйонах гривень, якщо не
зазначено iнше.

2

2 Умови, в яких працює Банк Банк здiйснює основну частину своєї дiяльностi в Українi. Попри те, що
економiка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi особливостi, властивi
економiцi, що розвивається. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем
лiквiдностi на ринках капiталу, високою iнфляцiєю та значним дефiцитом балансу державних фiнансiв та
зовнiшньої торгiвлi. На тлi значного погiршення у 2014 i 2015 роках поточна полiтична та економiчна ситуацiя
в Українi залишається нестабiльною. Уряд України продовжує здiйснювати комплексну програму структурної
реформи, спрямовану на усунення iснуючих диспропорцiй в економiцi, державних фiнансах та управлiннi,
боротьбу з корупцiєю, реформування судової системи тощо з кiнцевою метою забезпечити умови для
вiдновлення економiки в країнi. Слабкiсть нацiональної валюти, яка зазнала девальвацiї бiльш нiж у три рази
по вiдношенню до долара США з початку 2014 року, в поєднаннi з обмеженнями щодо мiжнародних
розрахункiв, негативне сальдо зовнiшньої торгiвлi, триваюча нестабiльнiсть на традицiйних експортних
товарних ринках країни та високий рiвень iнфляцiї є ключовими ризиками для стабiлiзацiї операцiйного
середовища в Українi у найближчому майбутньому. Подальша пiдтримка з боку МВФ та iнших мiжнародних
донорiв залежить вiд збереження динамiки зазначених вище структурних реформ. При складаннi цiєї окремої
фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi та оцiнюванi результати вищезазначених чинникiв на фiнансовий

стан i результати дiяльностi Банку у звiтному перiодi. Керiвництво стежить за станом розвитку поточної
ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це
можливо. Подальший негативний розвиток подiй у полiтичнiй ситуацiї, макроекономiчних умовах та/або
умовах зовнiшньої торгiвлi може i далi негативно впливати на фiнансовий стан та результати дiяльностi Банку
у такий спосiб, що наразi не може бути визначений.
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3 Основнi принципи облiкової полiтики Основа пiдготовки. Цю окрему фiнансову звiтнiсть Банку було
складено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017
року. Користувачi даної окремої фiнансової звiтностi повиннi читати її разом з консолiдованою фiнансовою
звiтнiстю Банку та його дочiрнiх компанiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, з метою отримання
правильного розумiння фiнансового стану, результатiв дiяльностi та грошових потокiв Банку та його дочiрнiх
компанiй. Рекласифiкацiї У 2016 роцi були внесенi наступнi перекласифiкацiї, щоб вiдповiдати презентацiї
2017 року: У мiльйонах українських гривень За попередньою звiтнiстю Рекласифiкацiя Пiсля рекласифiкацiї
Звiт про прибуток чи збиток: Процентнi доходи 33 255 (1 897) 31 358 Збитки вiд знецiнення примiщень та
iнвестицiйної нерухомостi - (16) (16) Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (9 906) 135 (9 771) Iншi
доходи 1 474 1 778 3 252 Звiт про рух грошових коштiв: Проценти отриманi 24 064 (1 897) 22 167 Iншi доходи
отриманi 375 1 897 2 272 Коригування попереднiх рокiв. Як зазначено у Примiтцi 4, Банк визнав збитки у
своїй окремiй фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк, головним чином внаслiдок визнання збитку вiд знецiнення
кредитiв та авансiв клiєнтам у сумi 18 346 мiльйонiв гривень та знецiненням майна, що перейшло у власнiсть
Банку як заставодержателя у сумi 11 559 мiльйонiв гривень, оскiльки вартiсть активiв Банку була завищена у
фiнансових звiтах минулих рокiв. Протягом 2017 року Банк продовжував вирiшення проблемних питань щодо
оцiнки активiв, що виникли до 19 грудня 2016 року. Банк провiв оцiнку певних об'єктiв застави за кредитами,
iнвестицiйної нерухомостi та майна, що перейшло у власнiсть Банку, для вирiшення цих проблемних питань та
визнав у окремiй фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк: - збиток вiд знецiнення iнвестицiйної нерухомостi у розмiрi
779 мiльйонiв гривень; - збиток вiд знецiнення майна, що перейшло у власнiсть Банку як заставодержателя, у
розмiрi 11 559 мiльйонiв гривень; - збиток вiд знецiнення кредитiв та авансiв клiєнтам за рахунок зменшення
вартостi застави у розмiрi 12 557 мiльйонiв гривень. Оцiнку було проведено станом на 31 грудня 2017 року та
знецiнення визнано у окремiй фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, оскiльки
керiвництву Банку не вдалося отримати достовiрну iнформацiю про вартiсть активiв станом на 31 грудня 2016
року або на дату визнання активiв. У 2016 роцi Банк визнав збитки вiд знецiнення у сумi 154 536 мiльйонiв
гривень за кредитами та авансами клiєнтiв, що, через недостатнє пiдтвердження щодо перiоду або перiодiв,
протягом яких такi збитки було понесено, були визнанi у окремому звiтi про прибуток чи збиток та iнший
сукупний дохiд за рiк. Аналiз визначив, що протягом кiлькох рокiв Банк був предметом великої кiлькiстi
пiдозрiлих операцiй в першу чергу стосовно корпоративних кредитiв, вплив яких не було визнано у
фiнансових звiтностях до 31 грудня 2016 року, i який, на думку керiвництва Банку, мав би суттєвий вплив на
фiнансову звiтнiсть попереднiх перiодiв. Фiнансовi iнструменти – основнi термiни оцiнки. Фiнансовi
iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю залежно вiд їх
класифiкацiї. Нижче описано цi методи оцiнки. Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана вiд
продажу активу або сплачена за зобов’язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки.
Найкращим свiдченням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок – це ринок, на
якому операцiї щодо активiв i зобов’язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх обсягах для
того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi. Справедлива вартiсть фiнансових
iнструментiв, що торгуються на активному ринку, вимiрюється як добуток цiни котирування на ринку за
окремим активом або зобов’язанням та їх кiлькостi, що утримується органiзацiєю. Цей принцип дотримується,
навiть якщо звичайний денний обсяг торгiв на ринку не є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть iнструментiв,
якi утримуються Банком, i якщо заява на розмiщення усiєї позицiї в межах однiєї транзакцiї може вплинути на
цiну котирування. Портфель похiдних фiнансових iнструментiв або iнших фiнансових активiв i фiнансових
зобов’язань, якi не торгуються на активному ринку, оцiнюється за справедливою вартiстю групи фiнансових
активiв i фiнансових зобов’язань на основi цiни, яка буде отримана вiд продажу чистої довгої позицiї (активу)
за певною групою ризику або вiд продажу чистої короткої позицiї (зобов’язання) за певною групою ризику
при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Це стосується активiв, якi облiковуються за
справедливою вартiстю на перiодичнiй основi, якщо Банк: (а) управляє групою фiнансових активiв та
фiнансових зобов’язань на основi чистої позицiї за певним ринковим ризиком або кредитним ризиком певного
контрагента, вiдповiдно до внутрiшньої стратегiї iнвестування та управлiння ризиками; (б) надає iнформацiю
за групами активiв та зобов’язань ключовому управлiнському персоналу; та (в) ринковi ризики, включаючи
тривалiсть схильностi до конкретного ринкового ризику (або ризикiв), що виникає у зв'язку з фiнансовими
активами i фiнансовими зобов'язаннями, по сутi є рiвнозначними. Методи оцiнки, зокрема, моделi
дисконтованих грошових потокiв або моделi, що ґрунтуються на нещодавнiх операцiях на ринку на загальних
умовах або на фiнансових даних об’єктiв iнвестицiй, застосовуються для оцiнки справедливої вартостi для
певних фiнансових iнструментiв, щодо яких вiдсутня зовнiшня ринкова iнформацiя щодо цiноутворення.
Оцiнки справедливої вартостi аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi наступним чином: (i)

Рiвень 1 – це оцiнки за цiнами котирування (без застосування коригувань) на активних ринках для iдентичних
активiв та зобов’язань; (ii) Рiвень 2 – це методики оцiнки з усiма суттєвими параметрами, наявними для
спостереження за активами та зобов’язаннями, безпосередньо (тобто, цiни) або опосередковано (тобто,
визначенi на основi цiн), та (iii) Рiвень 3 – це оцiнки, якi не базуються виключно на наявних на ринку даних
(тобто, оцiнка вимагає значного застосування параметрiв, за якими вiдсутнi спостереження). Перехiд з рiвня на
рiвень iєрархiї справедливої вартостi вважається таким, що мав мiсце станом на кiнець звiтного перiоду. Див.
Примiтку 29. Витрати на проведення операцiї – це додатковi витрати, що безпосередньо пов’язанi iз
придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Додатковi витрати – це витрати, що не були б
понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї включають виплати та комiсiйнi,
сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у якостi торгових агентiв), консультантам,
брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та
збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають
премiй або дисконтiв за борговими зобов’язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних
витрат чи витрат на зберiгання. Амортизована вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового
iнструмента мiнус погашення основної суми боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв –
мiнус будь-яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають
амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд
суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi доходи та
нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя
(у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не
вiдображаються окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей у звiтi про фiнансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки – це метод розподiлу процентних доходiв або процентних витрат
протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки (ефективної процентної
ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою
розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно
дисконтуються протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках,
протягом коротшого термiну до чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна
ставка використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до
наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний спред
понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших змiнних факторiв, якi не змiнюються
залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну
дiї iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi
сторонами договору, що є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. 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. Справедливою вартiстю фiнансових iнструментiв при їх первiсному визнаннi є цiна
операцiї. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця
мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з тим самим
фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або метод оцiнки, який у якостi базових даних
використовує лише данi з вiдкритих ринкiв. Прибутки або збитки, що виникають при первiсному визнаннi
вiдображаються у звiтi про прибуток чи збиток. 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
зобов'язується здiйснити поставку фiнансового активу. Всi iншi операцiї з придбання фiнансових iнструментiв
визнаються тодi, коли суб’єкт господарювання стає стороною договору про придбання фiнансового
iнструменту. Припинення визнання фiнансових активiв. Банк припиняє визнання фiнансових активiв, коли (а)
активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть або (б)
Банк передала права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклала угоду про передачу, i
при цьому (i) також передала в основному всi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням активами, або (ii) Банк
не передала та не залишила в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинила здiйснювати
контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю
продати актив непов’язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень на перепродаж. Грошовi кошти та їх
еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi можна конвертувати у вiдому суму
готiвки за першою вимогою i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Всi короткостроковi
розмiщення коштiв на мiжбанкiвському ринку, за винятком депозитiв «овернайт», включено до заборгованостi
банкiв. Суми, що стосуються коштiв, використання яких обмежено, виключаються з грошових коштiв та їх
еквiвалентiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти у касi, грошовi кошти на рахунках до
запитання, та депозити «овернайт» в центральних та iнших банках, використання яких не обмежене. Грошовi
кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю. Виплати та надходження грошових

коштiв, представленi у окремому звiтi про рух грошових коштiв, являють собою передачу грошових коштiв та
їх еквiвалентiв Банком, включаючи суми стягненi з / зарахованi на поточнi рахунки контрагентiв Банку, що
розмiщенi в Банку, такi як процентнi доходи по кредиту або основна сума боргу, стягненi шляхом списання
коштiв з поточного рахунку клiєнта, платежi по вiдсотках або виданi кредити, зарахованi на поточний рахунок
клiєнта, що являють собою грошовi кошти та їх еквiваленти з точки зору клiєнта. Залишки обов’язкових
резервiв у центральних банках. Залишки обов’язкових резервiв у центральних банках облiковуються за
амортизованою вартiстю i не можуть використовуватися для фiнансування повсякденних операцiй Банку i,
вiдповiдно, не вважаються компонентом грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей складання окремого
звiту про рух грошових коштiв. Заборгованiсть банкiв. Заборгованiсть банкiв облiковується тодi, коли Банк
надає банкам-контрагентам грошовi кошти, якi пiдлягають погашенню на встановлену чи визначену дату; при
цьому Банк не має намiру здiйснювати торговi операцiї з дебiторською заборгованiстю, що виникає в
результатi. Заборгованiсть банкiв облiковується за амортизованою вартiстю. Кредити та аванси клiєнтам.
Кредити та аванси клiєнтам визнаються, коли Банк перераховує грошовi кошти з метою придбання або
створення дебiторської заборгованостi клiєнта, яка не пов’язана з похiдними фiнансовими iнструментами, не
котирується, пiдлягає сплатi на встановлену дату чи дату, яку може бути визначено; та Банк не має намiру
проводити торговi операцiї з цiєю дебiторською заборгованiстю. Кредити та аванси клiєнтам облiковуються за
амортизованою вартiстю. При проведеннi аналiзу кредитiв та авансiв клiєнтам за кредитною якiстю Банк
класифiкує кредити та аванси корпоративним клiєнтам, пiдприємствам малого та середнього бiзнесу i
приватним пiдприємцям за такими категорiями: Великi позичальники Кредити середнiм позичальникам
Кредити малим позичальникам Понад 100 мiльйонiв гривень Вiд 1 мiльйона гривень до 100 мiльйонiв гривень
До 1 мiльйона гривень При проведеннi аналiзу кредитiв та авансiв клiєнтам за кредитною якiстю Банк
класифiкує кредити та аванси фiзичним особам залежно вiд їх суми, як показано далi: Кредити вiд 1 до 100
мiльйонiв гривень Кредити менше 1 мiльйона гривень Якщо умови фiнансових активiв переглядаються i
переглянутi умови суттєво вiдрiзняються вiд попереднiх умов, новий актив спочатку визнається за
справедливою вартiстю. Знецiнення фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю.
Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибутку чи збитку за перiод по мiрi їх виникнення у результатi
однiєї або декiлькох подiй («збиткових подiй»), що вiдбулись пiсля початкового визнання фiнансового активу i
чинять вплив на суму або строки оцiночних майбутнiх грошових потокiв, якi пов’язанi з фiнансовим активом
або групою фiнансових активiв, якщо цi збитки можна достовiрно оцiнити. Якщо Банк визначає вiдсутнiсть
об’єктивних ознак знецiнення для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд його суттєвостi), вiн
вiдносить цей актив до групи фiнансових активiв, що мають схожi характеристики кредитного ризику, та
здiйснює їх колективну оцiнку на предмет знецiнення. Основними факторами, якi враховує Банк при
визначеннi знецiнення фiнансового активу, є його прострочений статус та можливiсть реалiзацiї вiдповiдної
застави, за її наявностi. Нижче перелiченi iншi основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть
об’єктивних ознак збитку вiд знецiнення: - прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому
несвоєчасна оплата не може пояснюватись затримкою у роботi розрахункових систем; - позичальник зазнає
суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана Банком фiнансова iнформацiя позичальника; ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї позичальника; - платоспроможнiсть позичальника
погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або мiсцевих економiчних умов, якi чинять вплив на
дiяльнiсть позичальника; або - вартiсть застави суттєво зменшилась у результатi погiршення ситуацiї на ринку.
Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення фiнансовi активи об’єднуються у групи на основi схожих
характеристик кредитного ризику. Цi характеристики враховуються при визначеннi очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв для групи таких активiв та є iндикаторами спроможностi дебiтора сплатити суми
заборгованостi вiдповiдно до умов договору по активах, що оцiнюються. Майбутнi грошовi потоки в групi
фiнансових активiв, що колективно оцiнюються на предмет знецiнення, розраховуються на основi
передбачених договорами грошових потокiв вiд активiв та досвiду керiвництва стосовно того, якою мiрою цi
суми стануть простроченими в результатi минулих збиткових подiй i якою мiрою такi простроченi суми можна
буде вiдшкодувати. Попереднiй досвiд коригується з урахуванням iснуючих даних, що вiдображають вплив
поточних умов, якi не впливали на той перiод, на якому базується попереднiй досвiд збиткiв, та вилучається
вплив тих умов у попередньому перiодi, якi не iснують на даний момент. Данi минулих рокiв
використовуються для оцiнки перiоду, за який визначаються збитки, зокрема, для визначення часового
iнтервалу мiж датою, коли збиткова подiя фактично вiдбулася, та моментом виявлення цiєї подiї Банком.
Такий пiдхiд дозволяє враховувати вплив збиткiв, якi ще не були конкретно визначенi, для оцiнки збиткiв вiд
знецiнення кредитiв. Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою
вартiстю, переглядаються або iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника чи
емiтента, знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної процентної ставки, яка
застосовувалася до змiни його умов. Збитки вiд знецiнення визнаються шляхом створення резерву у сумi,
необхiднiй для зменшення балансової вартостi активу до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв (без
урахування майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за первiсною ефективною
процентною ставкою для даного активу. Розрахунок поточної вартостi оцiночних майбутнiх грошових потокiв

забезпеченого заставою фiнансового активу вiдображає грошовi потоки, що можуть виникнути у результатi
набуття кредитором права володiння майном боржника за вирахуванням витрат на отримання та продаж
застави, незалежно вiд ступеня ймовiрностi набуття кредитором права володiння майном боржника. Якщо у
наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення активу зменшується i це зменшення може бути об’єктивно
вiднесене до подiї, яка вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення (наприклад, через пiдвищення
кредитного рейтингу дебiтора), то визнаний ранiше збиток вiд знецiнення сторнується шляхом коригування
рахунку резерву. Сума зменшення вiдображається у складi прибутку чи збитку за перiод. Активи, погашення
яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву збиткiв вiд знецiнення пiсля завершення всiх
необхiдних процедур для вiдшкодування активу та пiсля визначення остаточної суми збитку. Повернення
ранiше списаних сум кредитується на рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення у складi прибутку
чи збитку за перiод. Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя. Майно, що перейшло у
власнiсть Банку як заставодержателя, є фiнансовими та нефiнансовими активами, отриманими Банком при
врегулюваннi прострочених кредитiв. Цi активи при первинному визнанi визнаються за найменшою з
справедливої вартостi майна або балансової вартостi вiдповiдних кредитiв. Банк оцiнює такi активи за меншою
з двох оцiнок: балансової вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Полiтика Банку полягає в вибуттi активiв у
ходi звичайної дiяльностi. Вирученi кошти використовуються для зменшення або погашення неврегульованої
претензiї. В цiлому, Банк не використовує майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя у
комерцiйнiй дiяльностi. Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням. Банк бере на себе зобов’язання, пов’язанi з
кредитуванням, у тому числi зобов’язання з надання кредитiв, акредитивiв та фiнансових гарантiй. Фiнансовi
гарантiї – це безвiдкличнi гарантiї здiйснити платежi у випадку, якщо клiєнт виявиться неспроможним
виконати свої зобов’язання перед третiми сторонами. Фiнансовим гарантiям притаманний той самий ризик, що
i кредитам. Фiнансовi гарантiї та зобов’язання надати кредит спочатку визнаються за справедливою вартiстю,
яка зазвичай дорiвнює сумi отриманої комiсiї. Ця сума амортизується на основi пропорцiї протягом строку
iснування зобов’язання, крiм зобов’язань надати кредити, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Банк укладе
конкретну кредитну угоду i не очiкує реалiзувати вiдповiдний кредит протягом короткого перiоду часу пiсля
його надання. Така комiсiя за надання кредиту вiдноситься на майбутнi перiоди та включається до складу
балансової вартостi кредиту при початковому визнаннi. Станом на кiнець кожного звiтного перiоду
зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, оцiнюються за найбiльшою з двох сум: (i) неамортизованого
залишку вiдповiдної суми при початковому визнаннi, та (ii) оцiночних витрат, необхiдних для погашення
зобов’язання станом на кiнець звiтного перiоду. Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу. Ця
категорiя включає iнвестицiйнi цiннi папери, якi Банк має намiр утримувати протягом невизначеного часу i якi
можуть бути проданi для покриття потреб лiквiдностi або внаслiдок змiн процентних ставок, курсу обмiну або
цiн акцiй. Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу облiковуються за справедливою вартiстю.
Процентнi доходи, заробленi по боргових цiнних паперах для подальшого продажу, обчислюються за методом
ефективної процентної ставки та вiдображаються у складi прибутку чи збитку за перiод. Дивiденди по
iнструментах капiталу для подальшого продажу вiдображаються у складi прибутку чи збитку за перiод в
момент встановлення права Банку на одержання виплат i якщо iснує ймовiрнiсть отримання дивiдендiв. Усi
iншi елементи змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi iнших сукупних доходiв до моменту
списання iнвестицiї з балансу або її знецiнення; при цьому кумулятивний прибуток або збиток
рекласифiкується з iншого сукупного доходу у прибуток чи збиток за перiод. Збитки вiд знецiнення
визнаються у складi прибутку чи збитку за перiод по мiрi їх виникнення в результатi однiєї або кiлькох подiй
(«збиткових подiй»), що вiдбулися пiсля початкового визнання iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого
продажу. Значне або тривале зниження справедливої вартостi дольового цiнного паперу до рiвня, нижчого за
його первiсну вартiсть, є свiдченням того, що такий цiнний папiр знецiнений. Накопичений збиток вiд
знецiнення, що оцiнюється як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю мiнус
будь-який збиток вiд знецiнення активу, ранiше визнаний у складi прибутку чи збитку, рекласифiкується з
iншого сукупного доходу у прибуток чи збиток за перiод. Збитки вiд знецiнення iнструментiв капiталу не
сторнуються, i будь-якi подальшi доходи визнаються у складi iнших сукупних доходiв. Якщо в наступному
перiодi справедлива вартiсть боргового iнструменту для подальшого продажу збiльшується i це збiльшення
може бути об’єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення у прибутку чи
збитку, то збиток вiд знецiнення сторнується через прибуток чи збиток за перiод. Iнвестицiйнi цiннi папери,
що утримуються до погашення. Ця категорiя включає непохiднi фiнансовi активи, що мають ринковi
котирування, з фiксованими платежами або такими, що можуть бути визначенi, та визначеним строком
погашення, якi керiвництво Банку має намiр та здатнiсть утримувати до настання термiну їх погашення.
Керiвництво визначає класифiкацiю iнвестицiйних цiнних паперiв, що утримуються до погашення, при їх
початковому визнаннi й аналiзує доречнiсть такої класифiкацiї станом на кiнець кожного звiтного перiоду.
Iнвестицiйнi цiннi папери, що утримуються до погашення, облiковуються за амортизованою вартiстю.
Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi компанiї. Банк облiковує свої iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi компанiї за
собiвартiстю. Дивiденди вiд дочiрньої компанiї або асоцiйованої компанiї визнаються в данiй окремiй
фiнансовiй звiтностi, коли встановлено право Банку на отримання дивiдендiв. Iнвестицiйна нерухомiсть.

Iнвестицiйна нерухомiсть - це майно, яке не використовується Банком для своєї основної дiяльностi, а
утримується Банком з метою отримання орендного доходу або пiдвищення вартостi вкладеного капiталу, або
для досягнення обох цiлей. Спочатку iнвестицiйне майно враховується за вартiстю придбання, включаючи
витрати на операцiю, i згодом переоцiнюється за справедливою вартiстю, переглянутої з метою вiдображення
ринкових умов на кiнець звiтного перiоду. Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi - це сума, на яку
можна обмiняти це майно при здiйсненнi угоди на ринкових умовах мiж добре обiзнаними, незалежними
сторонами, без вирахування витрат по угодi. Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Банку
визначається на пiдставi звiтiв незалежних оцiнювачiв, якi мають визнану i вiдповiдну квалiфiкацiю, а також
недавнiй досвiд оцiнки iнвестицiйної нерухомостi тiєї ж категорiї i мiсцезнаходження, що i оцiнюваний об'єкт.
Примiщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання. Примiщення, вдосконалення орендованого
майна та обладнання облiковуються за первiсною вартiстю або за сумою переоцiнки, як описано нижче, мiнус
накопичена амортизацiя та кумулятивний збиток вiд знецiнення, якщо потрiбно. Вартiсть примiщень
переоцiнюється з достатньою регулярнiстю, щоб забезпечити вiдсутнiсть суттєвої рiзницi мiж їхньою
балансовою вартiстю та сумою, визначеною на основi справедливої вартостi, станом на кiнець звiтного
перiоду. Збiльшення балансової вартостi внаслiдок переоцiнки показується за кредитом в iнших сукупних
доходах та призводить до збiльшення суми переоцiнки у капiталi. Зменшення балансової вартостi активу, яке
компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi того самого активу, включається до iнших сукупних
доходiв та призводить до зменшення суми переоцiнки, ранiше визнаної у складi капiталу. Всi iншi випадки
зменшення балансової вартостi вiдображаються у складi прибутку чи збитку за перiод. Резерв переоцiнки
примiщень показаний у складi капiталу, вiдноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток у тому
випадку, коли сума переоцiнки реалiзована, тобто коли актив реалiзується або списується. Накопичена
амортизацiя на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу, а чиста вартiсть
трансформується до вартостi переоцiнки активу. Керiвництво скоригувало балансову вартiсть примiщень,
облiкованих за вартiстю переоцiнки, станом на звiтну дату з використанням наявних ринкових даних, та
переконане у тому, що цi ринковi данi про справедливу вартiсть є достатнiми для обґрунтування скоригованої
справедливої вартостi. Незавершене будiвництво облiковується за первiсною вартiстю, за мiнусом резерву на
знецiнення, якщо необхiдно. Незавершене будiвництво не амортизується до того моменту, поки актив не буде
придатним для використання. Всi iншi компоненти примiщень, удосконалень орендованого майна та
обладнання облiковуються за первiсною вартiстю. Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються
витратами по мiрi їх виникнення. Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз
наступним списанням замiненого компоненту. Станом на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює
наявнiсть ознак знецiнення примiщень, удосконалень орендованого майна та обладнання. Якщо такi ознаки
iснують, керiвництво Банку розраховує вартiсть вiдшкодування, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу
мiнус витрати на продаж або вартостi використання, залежно вiд того, яка з цих сум бiльша. Балансова
вартiсть зменшується до вартостi вiдшкодування, i збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи
збитку за перiод у сумi, яка перевищує суму переоцiнки, визнаної ранiше в капiталi. Збиток вiд знецiнення,
вiдображений щодо будь-якого активу у минулих перiодах, сторнується, якщо мала мiсце змiна в оцiнках, що
використовувались для визначення вартостi використання активу або його справедливої вартостi за мiнусом
витрат на продаж. Прибутки та збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень
iз балансовою вартiстю та визнаються у складi прибутку чи збитку за перiод. Амортизацiя. Амортизацiя на
землю не нараховується. Амортизацiя iнших компонентiв примiщень, вдосконалень орендованого майна та
обладнання починається з дати, коли актив є доступним для використання та розраховується лiнiйним
методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної вартостi або вартостi оцiнки до лiквiдацiйної вартостi
протягом строку корисного використання активу у роках таким чином: Примiщення Комп’ютери Меблi та
обладнання Транспортнi засоби Iнше 50 рокiв 2-10 рокiв 4-10 рокiв 5-20 рокiв 4-12 рокiв Удосконалення
орендованого майна амортизуються протягом строку оренди. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума,
яку Банк отримала би у теперiшнiй момент вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж,
якби стан та строк експлуатацiї даного активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме
наприкiнцi строку корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строк їх корисного використання
переглядаються та, за необхiдностi, коригуються станом на кiнець кожного звiтного перiоду. Нематерiальнi
активи. Нематерiальнi активи Банку, крiм гудвiлу, мають кiнцевий термiн використання та включають
переважно капiталiзоване програмне забезпечення. Придбанi лiцензiї на комп’ютерне програмне забезпечення
капiталiзуються на основi витрат, понесених на придбання та введення в експлуатацiю конкретного
програмного забезпечення. Витрати, безпосередньо пов’язанi з розробкою унiкальних програмних продуктiв,
якi можуть бути iдентифiкованi, контролюються Банком i, ймовiрно, принесуть додатковi економiчнi вигоди,
що перевищують витрати, облiковуються у складi нематерiальних активiв. Капiталiзованi витрати включають
витрати на персонал, який займається розробкою програмного забезпечення, та вiдповiдну частину накладних
витрат. Усi iншi витрати, пов’язанi з програмним забезпеченням (наприклад, його обслуговуванням),
вiдносяться на видатки по мiрi їх виникнення. Амортизацiя на капiталiзоване програмне забезпечення
нараховується лiнiйним методом протягом очiкуваного строку його використання, який становить 2-10 рокiв.

Оперативна оренда. У випадках, коли Банк виступає орендарем в рамках оренди, за якою всi ризики та вигоди,
притаманнi володiнню активом, не передаються орендодавцем Банку, загальна сума орендних платежiв
включається до складу прибутку чи збитку рiвними частинами протягом строку оренди. Дебiторська
заборгованiсть за фiнансовим лiзингом. У випадках, коли Банк виступає лiзингодавцем вiдповiдно до
лiзингового контракту, за яким переважно всi ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, передаються
одержувачу лiзингу, активи, переданi у лiзинг, вiдображаються у складi дебiторської заборгованостi за
фiнансовим лiзингом i облiковуються за поточною вартiстю майбутнiх лiзингових платежiв. Дебiторська
заборгованiсть за фiнансовим лiзингом вiдображається на дату початку лiзингу (дату початку термiну дiї
лiзингу) iз використанням ставки дисконтування, визначеної на дату лiзингової угоди (датою лiзингової угоди
вважається дата пiдписання лiзингового контракту або дата, коли сторони домовились про основнi умови
лiзингу, залежно вiд того, яка дата настала ранiше). Рiзниця мiж загальною сумою такої заборгованостi та її
дисконтованою вартiстю вiдображається як неотриманий фiнансовий дохiд. Цей дохiд визнається протягом
термiну лiзингу iз використанням методу чистих iнвестицiй (до оподаткування), який вiдображає постiйну
перiодичну норму дохiдностi. Додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з органiзацiєю лiзингу, включаються
до первiсної суми дебiторської заборгованостi за фiнансовим лiзингом, зменшуючи суму доходу, що
визнається за перiод лiзингу. Фiнансовi доходи вiд лiзингу облiковуються у складi процентних доходiв у
прибутку чи збитку за перiод. Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибутку чи збитку за перiод по мiрi
їх виникнення в результатi однiєї або кiлькох подiй («збиткових подiй»), що вiдбулися пiсля початкового
визнання дебiторської заборгованостi за фiнансовим лiзингом. Банк використовує тi ж самi основнi критерiї
для визначення наявностi об'єктивних ознак збитку вiд знецiнення, що i для кредитiв, якi облiковуються за
амортизованою вартiстю. Збитки вiд знецiнення визнаються шляхом створення резерву у сумi, необхiднiй для
зменшення чистої балансової вартостi дебiторської заборгованостi до поточної вартостi очiкуваних грошових
потокiв (без урахування майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за процентними
ставками за фiнансовим лiзингом. Розрахунковi майбутнi грошовi потоки вiдображають грошовi потоки, якi
можуть виникнути у результатi вилучення та продажу активiв, якi є предметом лiзингу. Активи, утримуванi
для продажу. Банк включає до групи активiв, утримуваних для продажу, активи, вартiсть яких в майбутньому
буде вiдшкодовано шляхом їх продажу, а не використання. Для цього активи повиннi бути доступними для
негайного продажу в їх теперiшньому станi на умовах, якi є звичайними для продажу таких активiв, при цьому
ймовiрнiсть продажу таких активiв є високою та керiвництво Банку має твердий намiр та можливостi щодо їх
продажу. У разi класифiкацiї активу, як утримуваного для продажу, Банк розпочинає виконання
затвердженого плану продажу з метою завершення операцiї з його продажу за справедливою вартiстю
впродовж одного року. Банк оцiнює такi активи за меншою з двох оцiнок: балансової вартостi та справедливої
вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Амортизацiя на необоротнi активи, утримуванi для продажу, не
нараховується. Заборгованiсть перед банками та iншими фiнансовими органiзацiями. Заборгованiсть перед
банками та iншими фiнансовими органiзацiями облiковується з моменту надання Банку грошових коштiв або
iнших активiв банками-контрагентами або фiнансовими органiзацiями. Непохiднi фiнансовi зобов’язання
облiковуються за амортизованою вартiстю. Кошти клiєнтiв. Кошти клiєнтiв включають непохiднi фiнансовi
зобов’язання перед фiзичними особами, державними або юридичними особами та облiковуються за
амортизованою вартiстю. Власнi борговi цiннi папери. Власнi борговi цiннi папери включають облiгацiї,
емiтованi Банком. Власнi борговi цiннi папери облiковуються за амортизованою вартiстю. Коли Банк викупає
власнi випущенi борговi цiннi папери, вони виключаються з окремого звiту про фiнансовий стан, а рiзниця мiж
балансовою вартiстю зобов’язання та виплаченою сумою включається до складу прибутку вiд дострокового
врегулювання заборгованостi. Субординований борг. Субординований борг являє собою довгостроковi угоди
про надання позикових коштiв, якi, у випадку невиконання Банком своїх зобов’язань, є вторинними по
вiдношенню до основних боргових зобов’язань Банку. Субординований борг облiковується за амортизованою
вартiстю. Похiднi фiнансовi iнструменти. Похiднi фiнансовi iнструменти, що включають валютообмiннi
контракти, угоди про майбутню процентну ставку, валютнi свопи та валютнi опцiони, облiковуються за
справедливою вартiстю. Всi похiднi фiнансовi iнструменти показуються як активи, коли їхня справедлива
вартiсть позитивна, i як зобов’язання, коли їхня справедлива вартiсть негативна. Змiни справедливої вартостi
похiдних iнструментiв iнструментiв вiдносяться на прибуток чи збиток за перiод. Банк не застосовує облiк
хеджування. Деякi похiднi фiнансовi iнструменти, вбудованi в iншi фiнансовi iнструменти, облiковуються як
окремi похiднi iнструменти, якщо їхнi ризики та економiчнi характеристики не пов’язанi тiсно з ризиками та
економiчними характеристиками основної угоди та при умовi, якщо договiр не позначений як фiнансовий
iнструмент, який оцiнюється як призначений для торгiвлi або за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток. Вбудованi похiднi iнструменти, видiленi з основного договору, облiковуються за справедливою
вартiстю з змiнами у справедливiй вартостi вiдображаються у складi прибуткiв або збиткiв. Якщо справедлива
вартiсть похiдного фiнансового iнструмента не змiнюється внаслiдок змiн валютних курсiв та iнших змiнних
факторiв i iснує впевненiсть щодо майбутнiх грошових потокiв вiд вбудованого похiдного фiнансового
iнструмента, Банк припиняє облiковувати вбудований похiдний фiнансовий iнструмент i визнає дебiторську
заборгованiсть у складi iнших фiнансових активiв. Оцiнка дебiторської заборгованостi за справедливою

вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат, продовжується до моменту погашення такої
заборгованостi. Припинення визнання фiнансових зобов’язань. Банк припиняє визнання фiнансового
зобов’язання у випадку їх врегулювання, тобто коли зобов’язання, передбачене контрактом, виконане,
анульоване або строк його дiї закiнчився. Операцiя обмiну мiж Банком та кредитором борговими
iнструментами з суттєво рiзними умовами облiковується як врегулювання початкового фiнансового
зобов’язання та визнання нового фiнансового зобов’язання. Аналогiчно, суттєва змiна умов iснуючого
фiнансового зобов’язання або його частини (незалежно вiд того, чи є ця змiна наслiдком фiнансових
труднощiв) облiковується як врегулювання початкового фiнансового зобов’язання i визнання нового
фiнансового зобов’язання. Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання (або частини
фiнансового зобов’язання), врегульованого або переданого iншiй сторонi, та сумою сплаченої винагороди,
включаючи будь-якi переданi негрошовi активи або прийнятi зобов’язання, визнається у складi прибутку чи
збитку. Умови вважаються суттєво вiдмiнними у разi, якщо дисконтована поточна вартiсть грошових потокiв
вiдповiдно до нових умов, включаючи будь-якi сплаченi комiсiйнi за вирахуванням отриманих комiсiйних, якi
дисконтованi iз використанням первiсної ефективної процентної ставки, вiдрiзняється принаймнi на 10% вiд
дисконтованої поточної вартостi залишкових грошових потокiв за початковим фiнансовим зобов’язанням.
Якщо операцiя обмiну борговими iнструментами або змiна їх умов облiковується як врегулювання
фiнансового зобов’язання, будь-якi понесенi витрати або сплаченi комiсiйнi визнаються у складi прибутку чи
збитку вiд врегулювання зобов’язання. Якщо операцiя обмiну борговими iнструментами або змiна їх умов не
облiковується як врегулювання фiнансового зобов’язання, будь-якi понесенi витрати або сплаченi комiсiйнi
призводять до коригування балансової вартостi зобов’язання та амортизуються протягом залишкового строку
дiї зобов’язання, умови якого були змiненi. Податки на прибуток. У цiй окремiй фiнансовiй звiтностi
оподаткування показано вiдповiдно до вимог законодавства iз використанням податкових ставок та
законодавчих норм, якi дiяли або фактично були введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з
податку на прибуток включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та вiдображаються у складi
прибутку чи збитку за рiк, якщо тiльки вони не мають бути вiдображенi в iнших сукупних доходах або
безпосередньо у складi капiталу у зв’язку з тим, що вони стосуються операцiй, якi також вiдображенi у цьому
самому або iншому перiодi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу. Поточний податок
– це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними вiдшкодована стосовно
оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi перiоди. Оподатковуваний прибуток або
збиток базується на оцiночних показниках, якщо окрема фiнансова звiтнiсть ухвалюється до моменту подання
вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi
адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом
балансових зобов’язань вiдносно перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв та зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових
рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов’язання у результатi операцiї, яка не є
об’єднанням компанiй i яка не впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний прибуток. Вiдстроченi
податковi зобов’язання не облiковуються для тимчасових рiзниць при початковому визнаннi гудвiлу i, згодом,
який не вираховується для цiлей оподаткування. Активи та зобов’язання з вiдстроченого оподаткування
визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю
станом на кiнець звiтного перiоду i якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi
тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання
було згорнуто лише по окремих компанiях Банку. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що
зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй
iснує ймовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi
рiзницi. Невизначенi податковi позицiї. Керiвництво оцiнює невизначенi податковi позицiї Банку станом на
кiнець кожного звiтного перiоду. Така оцiнка виконується виходячи з тлумачення Банку податкового
законодавства, яке є чинним або фактично набуло чинностi на кiнець звiтного перiоду, та будь-якого вiдомого
рiшення судових або iнших органiв з подiбних питань. Зобов’язання зi штрафiв, процентiв та податкiв, крiм
тих, що пов’язанi з оподаткуванням прибутку, визнаються на пiдставi розрахованих керiвництвом витрат,
необхiдних для врегулювання зобов’язання станом на кiнець звiтного перiоду. Резерви. Резерви – це
зобов’язання нефiнансового характеру iз невизначеним строком або сумою. Резерви вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, коли Банк має теперiшнє юридичне або конструктивне зобов’язання у результатi
минулих подiй i коли iснує iмовiрнiсть того, що погашення такого зобов’язання потребуватиме вiдтоку
ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму цього зобов’язання можна розрахувати з достатнiм
рiвнем впевненостi. Iнформацiя про застосованi основнi припущення розкрита у Примiтцi 4. Кредиторська
заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть за
основною дiяльнiстю визнається, якщо контрагент виконав свої зобов’язання за угодою, i облiковується за
амортизованою вартiстю. Акцiонерний капiтал та емiсiйний дохiд. Простi акцiї показуються у складi капiталу.
Витрати, безпосередньо пов’язанi з випуском нових акцiй, показуються у складi капiталу як зменшення суми

надходжень за вирахуванням податкiв. Перевищення справедливої вартостi внесених у капiтал сум над
номiнальною вартiстю випущених акцiй облiковується у складi капiталу як емiсiйний дохiд. Прибуток або
збиток, що виникають в результатi операцiй з акцiонером, визнаються в складi капiталу як результат вiд
операцiй з акцiонером. Визнання доходiв та витрат. Процентнi доходи та витрати за всiма борговими
iнструментами вiдображаються вiдповiдно до методу нарахування iз використанням методу ефективної
процентної ставки. Цей метод включає до складу процентних доходiв та витрат i розподiляє протягом всього
перiоду дiї усi комiсiї, якi виплачують або отримують сторони договору i якi є невiд’ємною частиною
ефективної процентної ставки, витрати за угодою, а також усi iншi премiї та дисконти. Комiсiйнi, якi є
невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки, включають комiсiйнi, отриманi або сплаченi у зв’язку iз
створенням або придбанням фiнансового активу чи випуском фiнансового зобов’язання (наприклад, комiсiйнi
за оцiнку кредитоспроможностi, оцiнку чи облiк гарантiй або застави, врегулювання умов надання
iнструменту та обробку документiв за угодою). Комiсiйнi за зобов’язання iз надання кредиту за ринковими
процентними ставками, отриманi Банком, є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки, якщо iснує
iмовiрнiсть того, що Банк укладе конкретний кредитний договiр та не плануватиме реалiзацiї кредиту
протягом короткого перiоду часу пiсля його надання. Банк не вiдносить зобов’язання iз надання кредитiв до
фiнансових зобов’язань, що вiдображаються за справедливою вартiстю через фiнансовий результат. Якщо
виникають сумнiви щодо можливостi погашення кредитiв або iнших боргових iнструментiв, їх вартiсть
зменшується до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв, пiсля чого процентний дохiд облiковується на
основi ефективної процентної ставки по даному iнструменту, що використовувалась для оцiнки збитку вiд
знецiнення. Всi iншi виплати, комiсiйнi та iншi доходи i витрати, як правило, облiковуються за методом
методом нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, що визначається як частка
фактично наданої послуги у загальному обсязi послуг, якi мають бути наданi. Комiсiя за синдикованi кредити
вiдображається як дохiд, коли операцiю синдикування завершено i Банк не залишає собi частину кредитного
пакету, або коли Банк залишає собi частину кредитного пакету за такою ж ефективною процентною ставкою,
що й iншi учасники операцiї. Виплати та комiсiйнi в результатi переговорiв або участi в переговорах про
проведення операцiї для третьої сторони (наприклад, придбання кредитiв, акцiй або iнших цiнних паперiв чи
придбання або продаж компанiй), якi Банк отримує пiсля завершення вiдповiдної операцiї, вiдображаються
пiсля завершення зазначеної операцiї. Виплати за управлiння активами та iншi консультацiйнi послуги з
управлiння визнаються на основi вiдповiдних угод про надання послуг, як правило, пропорцiйно витраченому
часу. Виплати за управлiння активами, що стосуються iнвестицiйних фондiв, визнаються пропорцiйно
протягом перiоду надання послуг. Той же принцип застосовується до послуг з управлiння коштами,
фiнансового планування та зберiгання цiнностей, якi надаються протягом тривалого перiоду часу.
Перерахунок iноземної валюти. Функцiональною валютою Банку i валютою подання Банку є нацiональна
валюта України – українська гривня. Операцiї в iноземнiй валютi спочатку фiксуються у функцiональнiй
валютi, конвертованої за курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання,
деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним курсом
НБУ станом на кiнець кожного вiдповiдного звiтного перiоду. Доходи i збитки вiд курсових рiзниць, що
виникають у результатi перерахунку монетарних активiв i зобов’язань у функцiональну валюту за офiцiйними
обмiнними курсами НБУ на кiнець перiоду, вiдображаються у складi прибутку чи збитку за перiод як
прибутки мiнус збитки вiд переоцiнки iноземної валюти. Перерахунок за курсами на кiнець перiоду не
застосовується до немонетарних статей, якi оцiнюються за первiсною вартiстю. Немонетарнi статтi, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю, в iноземнiй валютi, в тому числi iнструменти капiталу,
перераховуються за курсами обмiну на дату визначення справедливої вартостi. Вплив змiн обмiнного курсу на
справедливу вартiсть немонетарних статей, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, облiковується у складi
прибуткiв або збиткiв вiд змiни справедливої вартостi. Курси валют. Основнi курси обмiну, що
використовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими: 31 грудня 2017, UAH 31 грудня
2016, UAH 1 долар США 28,067223 27,190858 1 євро 33,495424 28,422604 Активи у довiрчому управлiннi.
Активи, якi Банк утримує вiд свого iменi, але за рахунок третiх сторiн, не вiдображаються у окремому звiтi про
фiнансовий стан. Для цiлей розкриття iнформацiї до операцiй довiрчого управлiння не включаються
депозитарнi послуги. Комiсiйнi, отриманi вiд операцiй довiрчого управлiння, вiдображенi у складi доходу вiд
виплат i комiсiйних. Взаємозалiк. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань, з подальшим включенням до
окремого звiту про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування
юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на основi чистої
суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями. Таке право на взаємозалiк (а) не
повинне залежати вiд майбутньої подiї та (б) повинне мати юридичну силу виконання в усiх наступних
обставинах: (i) у ходi нормального ведення бiзнесу, (ii) у разi невиконання зобов’язань з платежiв (подiї
дефолту) та (iii) у випадку неплатоспроможностi чи банкрутства. Прибуток на акцiю. Прибуток на акцiю
розраховується шляхом подiлу прибутку або збитку, що належить акцiонеру Банку, на середньозважену
кiлькiсть акцiй з участю в обiгу протягом звiтного перiоду. Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування.
Витрати на заробiтну плату, внески до державного пенсiйного фонду i фондiв соцiального страхування,

оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а також негрошовi винагороди нараховуються у тому перiодi, в
якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками Банку. У Банку вiдсутнє юридичне або конструктивне
зобов’язання здiйснювати пенсiйнi або iншi подiбнi виплати, крiм платежiв за планом iз встановленими
внесками вiдповiдно до законодавства. Звiтнiсть за сегментами. Формат подання iнформацiї про сегменти
вiдповiдає формату внутрiшньої звiтностi, яка подається особi, вiдповiдальнiй за прийняття операцiйних
рiшень Банку. Сегменти, чиї доходи, фiнансовi результати та активи перевищують 10% вiд загальних
показникiв за всiма сегментами, розкриваються окремо. Представлення статей окремого звiту про фiнансовий
стан у порядку лiквiдностi. У Банку немає чiтко визначеного операцiйного циклу, тому вона не представляє
окремо оборотнi та необоротнi активи i поточнi та довгостроковi зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан.
Натомiсть, аналiз активiв та зобов'язань за їх очiкуваними строками погашення представлений за категорiями:
"До запитання та до 1 мiсяця", "1-3 мiсяцi", "3-12 мiсяцiв" та "Понад 1 рiк". Див. Примiтку 26.
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4 Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики Банк
використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що вiдображаються у окремiй фiнансовiй
звiтностi, та на балансову вартiсть активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового перiоду.
Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших
факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обґрунтованими за iснуючих
обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Банку також використовує професiйнi
судження при застосуваннi облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на
суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування
балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового перiоду, включають:
Безперервнiсть дiяльностi. Ця окрема фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена за принципом безперервностi,
який передбачає що Банк продовжить свою дiяльнiсть в найближчому майбутньому та буде спроможний
реалiзувати свої активи i погасити свої зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi. За рiк що закiнчився 31
грудня 2017 року Банк визнав чистi збитки в розмiрi 23 914 мiльйонiв гривень, якi було в основному
спричинено визнанням знецiнення кредитiв та авансiв клiєнтам в розмiрi - мiльйонiв гривень та знецiнення
майна, що перейшло у власнiсть Банку як заставодержателя, у розмiрi 11 559 мiльйонiв гривень. Крiм того,
Банк мав розрив в розмiрi 153 455 мiльйонiв мiж активами та зобов’язаннями зi строком погашення до одного
року, що може призвести до неспроможностi Банку виконати свої поточнi зобов'язання. Див. Примiтку 26. У
2017 роцi, у вiдповiдностi до рiшення акцiонера, акцiонерний капiтал Банку було збiльшено на 38 565
мiльйонiв гривень. Протягом 2018 року, Банк планує здiйснити низку заходiв, спрямованих на збiльшення
обсягу працюючих активiв, погашення проблемних активiв та полiпшення операцiйної ефективностi Банку, а
саме: - наростити якiсний кредитний портфель на 5%; - наростити депозитний портфель на 8%; - забезпечити
подальше зростання комiсiйного прибутку; - отримати погашення частини токсичних активiв, якi станом на 31
грудня 2017 року складають 185 575 мiльйонiв гривень до вирахування резерву на знецiнення кредитiв. Див.
Примiтку 9; - переорiєнтувати мережу вiддiлень на повнофункцiональнi вiддiлення; - зберегти адекватнiсть
капiталу на рiвнi 14-15%; - залишатися одним з найбiльших платникiв до бюджету України. Керiвництво
Банку вважає, що припущення про безперервнiсть дiяльностi застосоване при пiдготовцi цiєї окремої
фiнансової звiтностi є обґрунтованим. Визначення пов’язаної сторони та початкове визнання операцiй з
пов’язаними сторонами. У ходi звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. МСБО
39 вимагає облiковувати фiнансовi iнструменти при початковому визнаннi за справедливою вартiстю. За
вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для того щоб визначити, чи здiйснювались такi операцiї за
ринковими або неринковими ставками, використовуються професiйнi судження. Пiдставою для таких суджень
є цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй з непов’язаними сторонами та аналiз ефективної процентної
ставки. Збитки вiд знецiнення кредитiв та авансiв. Банк регулярно аналiзує свої кредитнi портфелi для
визначення знецiнення. При визначеннi того, чи необхiдно вiдображати збиток вiд знецiнення у складi
прибутку чи збитку за перiод, Банк використовує припущення щодо того, чи є у наявностi данi, якi вказують
на зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд кредитного портфелю, яке можна вимiряти до того,
як це зменшення можна зiставити з конкретним активом у цьому портфелi. Такi ознаки можуть включати
iснуючi данi, що вказують на негативнi змiни платоспроможностi позичальникiв, що входять до складу групи,
або нацiональних чи мiсцевих економiчних умов, що спiввiдносяться з дефолтами по активах у групi.
Керiвництво використовує оцiнки, якi базуються на попередньому досвiдi збиткiв для активiв iз
характеристиками кредитного ризику та об’єктивними ознаками знецiнення, схожими з даним портфелем, при
визначеннi майбутнiх грошових потокiв. Методологiя та припущення, що використовуються для оцiнки як
строкiв, так i сум майбутнiх грошових потокiв, регулярно переглядаються для зменшення будь-якої рiзницi
мiж оцiнкою збиткiв та фактичним досвiдом майна суттєво впливає на оцiнку наявностi знецiнення кредитiв та
авансiв клiєнтам. Справедлива вартiсть забезпечення в значнiй мiрi сприяє оцiнцi того, чи iснує погiршення
кредитiв та авансiв клiєнтам. Збiльшення або зменшення фактичних збиткiв на 10% у порiвняннi з оцiночною
сумою збиткiв призвело б до збiльшення на 666 мiльйонiв гривень або зменшення 1 487 мiльйонiв гривень
збиткiв вiд знецiнення кредитiв (2016 рiк: збiльшення на 693 мiльйонiв гривень або зменшення на 1 360
мiльйонiв гривень збиткiв вiд знецiнення кредитiв), вiдповiдно. Збитки вiд знецiнення окремих значних

кредитiв визначенi на пiдставi оцiнки дисконтованих майбутнiх грошових потокiв вiд окремих кредитiв з
урахуванням їх погашення та реалiзацiї будь-яких активiв, наданих у заставу як забезпечення кредитiв.
Збiльшення або зменшення на 10% фактичних збиткiв у порiвняннi з розрахунковими майбутнiми
дисконтованими грошовими потоками вiд окремих значних кредитiв внаслiдок можливих вiдмiнностей у
сумах та строках грошових потокiв призвело б до збiльшення 1 335 мiльйонiв гривень або зменшення на 18
398 мiльйонiв гривень збиткiв вiд знецiнення кредитiв (2016 рiк: збiльшення на 2 731 мiльйонiв гривень або
зменшення на 16 021 мiльйонiв гривень збиткiв вiд знецiнення кредитiв), вiдповiдно. Справедлива вартiсть
вбудованих похiдних активiв. Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв, якi не котируються на
активних ринках, визначається з використанням методiв оцiнки. У тих випадках, коли методи оцiнки
(наприклад, моделi) використовуються для визначення справедливої вартостi, вони перевiряються i
перiодично переглядаються квалiфiкованим персоналом. Наскiльки це практично можливо, в моделях
використовуються тiльки спостережуванi данi, але там, де це неможливо, наприклад, оцiнки волатильностi
обмiнних курсiв, для визначення справедливої вартостi потрiбна певна ступiнь судження. Якби волатильнiсть
збiльшилася на 20% або зменшилася на 5%, то справедлива вартiсть вбудованого похiдного фiнансового
активу та вiдповiдна сума у окремому звiтi про прибуток чи збиток та iнший сукупний дохiд збiльшилася на 1
043 мiльйонiв гривень або зменшилася на 225 мiльйонiв гривень. Додаткова iнформацiя представлена в
Примiтцi 29. Резерв пiд зобов'язання, пов'язанi з дiяльнiстю у Криму. Як описано у Примiтцi 19 Банк визнав
резерв у сумi 1 358 мiльйонiв гривень (на 31 грудня 2016 року: 1 299 мiльйонiв гривень) щодо припинення
його дiяльностi у Криму. Цей резерв був розрахований з урахуванням ймовiрного у майбутньому негативного
результату позовiв, поданих проти Банку, та прийняття несприятливих для Банку рiшень за спорами, в яких
вiн виступає стороною. Крiм того, Банк визнав умовнi та iншi зобов'язання пов’язанi з припиненням дiяльностi
у Криму. Див. Примiтку 28.
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5 Запровадження нових або переглянутих стандартiв та тлумачень Перерахованi нижче новi та переглянутi
стандарти та iнтерпретацiї вступили в силу у звiтному роцi, проте вони не мали впливу на цю фiнансову
звiтнiсть: џ Поправки до МСБО 12 «Податок на прибуток» - «Визнання вiдстрочених податкових активiв по
нереалiзованих збитках» – (випущенi 19 сiчня 2016 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються
1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). џ Поправки до МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в
iнших суб’єктах господарювання» - «Роз’яснення щодо застосування вимог до розкриття iнформацiї за МСФЗ
12" (випущенi 8 грудня 2016 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2017 року або
пiсля цiєї дати). Крiм того, вiдповiдно змiн до МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв», випущених 29 сiчня
2016 року, що застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, Банк
розкрив iнформацiю про змiни у зобов’язаннях, що виникають у результатi фiнансової дiяльностi. Див.
Примiтку 32.
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6 Новi положення бухгалтерського облiку Новi та переглянутi МСФЗ, якi були випущенi, але ще не вступили в
силу. Нижче представленi стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але ще не набрали чинностi на дату
публiкацiї окремої фiнансової звiтностi Банку. Банк планує застосувати цi стандарти пiсля їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти». У липнi 2014 року Рада з МСФЗ опублiкувала остаточну версiю
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», який замiнює МСБО (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та
оцiнка». Стандарт запроваджує новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку хеджування.
МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї
дати. Крiм облiку хеджування, ретроспективне застосування є обов'язковим, але перерахунок порiвняльної
iнформацiї не потрiбний. Банк планує застосувати новий стандарт, визнавши сукупний ефект переходу в
складi нерозподiленого прибутку на 1 сiчня 2018 року i не буде перераховувати порiвняльну iнформацiю. Банк
в процесi кiлькiсного визначення ефекту прийняття МСФЗ 9, однак жодна достовiрна оцiнка такого ефекту
поки недоступна. а) Класифiкацiя та оцiнка У частинi класифiкацiї та оцiнки новий стандарт вимагає, щоб
оцiнка всiх фiнансових активiв, за винятком дольових та похiдних iнструментiв, проводилася на основi
комбiнованого пiдходу виходячи з бiзнес-моделi, яка використовується органiзацiєю для управлiння
фiнансовими активами, i характеристик фiнансового активу, пов’язаних з передбаченими договором
грошовими потоками. Замiсть категорiй, встановлених МСБО (IAS) 39, вводяться такi категорiї фiнансових
iнструментiв: оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд i за амортизованою собiвартiстю. МСФЗ (IFRS) 9 також дозволяє органiзацiям
продовжувати класифiкувати (але без права подальшої рекласифiкацiї) фiнансовi iнструменти, що
вiдповiдають критерiям визнання в якостi оцiнюваних за амортизованою собiвартiстю або за справедливою
вартiстю через iнший сукупний дохiд, в категорiю оцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток, якщо це дозволяє усунути або значно зменшити непослiдовнiсть пiдходiв до оцiнки або визнання.
Згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 всi борговi фiнансовi активи, якi не вiдповiдають критерiю «виключно виплата
основної суми боргу та процентiв на непогашену суму основного боргу» (SPPI), класифiкуються при
первiсному визнаннi як фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток (СВПЗ). Згiдно з даним критерiєм, борговi iнструменти, якi не вiдповiдають визначенню «базової

кредитної угоди», такi як iнструменти, що мiстять вбудовану можливiсть конвертацiї, або кредити без права
регресу, оцiнюються за СВПЗ. Для боргових фiнансових iнструментiв, якi вiдповiдають критерiю SPPI,
класифiкацiя при первiсному визнаннi визначається на основi бiзнес-моделi, згiдно з якою управляються данi
iнструменти: џ iнструменти, якi утримуються з метою отримання передбачених договором грошових потокiв,
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю; џ iнструменти, якi утримуються з метою отримання
передбачених договором грошових потокiв та продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд (СВIСД); џ iнструменти, якi утримуються для iнших цiлей, оцiнюються за СВПЗ. Дольовi
фiнансовi активи при первiсному визнаннi необхiдно класифiкувати як оцiнюванi за СВПЗ, крiм випадкiв,
коли на власний розсуд прийнято рiшення, без права наступної вiдмiни, класифiкувати дольовий фiнансовий
актив як оцiнюваний за СВIСД. Для дольових фiнансових iнструментiв, класифiкованих як оцiнюванi за
СВIСД, всi реалiзованi та нереалiзованi доходи i витрати, крiм дивiдендних доходiв, визнаються в складi
iншого сукупного доходу, без права подальшої рекласифiкацiї в чистий прибуток або збиток. Класифiкацiя та
оцiнка фiнансових зобов'язань залишаться незмiнними. Похiднi фiнансовi iнструменти продовжують
оцiнюватися за СВПЗ. Банк знаходиться у процесi завершення первинної оцiнки впливу МСФЗ 9 щодо
класифiкацiї та оцiнки. Банк очiкує, що буде продовжувати оцiнювати за справедливою вартiстю всi фiнансовi
активи, якi на даний момент оцiнюються за справедливою вартiстю. Борговi цiннi папери, за винятком
боргових цiнних паперiв з вбудованим опцiоном, якi в даний час класифiкуються доступнi для подальшого
продажу, як очiкується, будуть оцiнюватися за СВIСД згiдно з МСФЗ (IFRS) 9, оскiльки Банк очiкує не тiльки
утримувати цi активи для збору грошових потокiв за контрактами, а й продавати значну суму на вiдносно
частiй основi. Переважна бiльшiсть кредитiв, як очiкується, задовольнить критерiєм SPPI i буде, як i ранiше,
оцiнюватися за амортизованою вартiстю, однак деякi з кредитiв будуть рекласифiкованi за СВПЗ. Очiкується,
що борговi цiннi папери, за винятком боргових цiнних паперiв з вбудованим опцiоном, якi в даний час
класифiкуються як утримуванi до погашення, будуть оцiнюватися за амортизованою вартiстю. Очiкується, що
борговi цiннi папери з вбудованим опцiоном, якi в даний час класифiкуються як доступнi для подальшого
продажу або утримуванi до погашення, будуть оцiнюватися за СВПЗ вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9. Наданi
Банком кредити, як очiкується, будуть вiдповiдати критерiю SPPI i будуть в основному оцiнюватися за
амортизованою собiвартiстю. Iншi фiнансовi активи та зобов’язання, якi наразi оцiнюються за амортизованою
собiвартiстю, як очiкується, Банк продовжить оцiнювати за амортизованою собiвартiстю. б) Знецiнення МСФЗ
(IFRS) 9 вимагає, щоб Банк визнавав резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (ОКЗ) за всiма своїми борговими
фiнансовими активами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю або СВIСД, а також зобов'язаннями з
надання позик i договорами фiнансових гарантiй. Резерв розраховується на основi ОКЗ, пов'язаних з
ймовiрнiстю дефолту протягом наступних дванадцяти мiсяцiв, якщо не вiдбулося iстотного збiльшення
кредитного ризику з моменту визнання фiнансового iнструменту; в останньому випадку резерв розраховується
на основi ОКЗ за весь строк життя активу. Якщо фiнансовий актив вiдповiдає визначенню придбаного або
створеного кредитно-знецiненого фiнансового активу, резерв розраховується на основi змiни ОКЗ за весь
термiн життя активу. При первiсному застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9, у порiвняннi з МСБО (IAS) 39, сума
оцiночних резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки суттєво не змiнилася за кредитами, за якими вiдбулося
iстотне збiльшення кредитного ризику з моменту визнання фiнансових iнструментiв. Тобто збiльшення
резервiв вiдбудеться головним чином за незнецiненими кредитами та кредитами без суттєвого збiльшення
кредитного ризику. Сума змiни ефекту за резервами пiд очiкуванi кредитнi збитки наразi в процесi оцiнки.
МСФЗ (IFRS)15 «Виручка за договорами з клiєнтами» (випущений 28 травня 2014 року i вступає у силу для
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). МСФЗ (IFRS) 15 запроваджує нову
п’ятисходинкову модель облiку доходiв, що випливають з контрактiв з клiєнтами. Цей новий стандарт вводить
основний принцип обов’язкового визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг
клiєнту. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватись окремо, а будьякi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, повиннi вiдноситись на окремi елементи.
Якщо сума винагороди з будь-яких причин змiнюється, слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi
значного ризику перегляду. Витрати, понесенi у зв’язку з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно
капiталiзувати та амортизувати протягом перiоду надходження вигод вiд контракту. Наразi Банк очiкує, що
новий стандарт не матиме суттєвого впливу на окрему фiнансову звiтнiсть. Поправки до МСФЗ (IFRS)10 та
МСБО (IAS) 28: «Продаж або внесення активiв в асоцiйовану компанiю чи спiльне пiдприємство iнвестором»
(випущенi 11 вересня 2014 року i вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються пiсля дати,
визначеної Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi). Поправки розглядають протирiччя мiж
МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28, в частинi облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка
продається асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємству або вноситься до них. Поправки роз'яснюють,
що прибуток або збиток, якi виникають у результатi продажу або внеску активiв, якi представляють собою
бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою компанiєю або
спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в
результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток
участi, наявних у iнших, нiж компанiя, iнвесторiв в асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємствi. Банк не

очiкує iстотного ефекту вiд застосування цих поправок. Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Платiж на основi акцiй»
(випущенi 20 червня 2016 року i вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або
пiсля цiєї дати). Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основi акцiй», в яких
розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi акцiй з
розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй за виплатами на основi акцiй з умовою розрахункiв
на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облiк змiни умов операцiї з виплат на
основi акцiй, в результатi чого операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими
коштами i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками пайовими iнструментами. При прийняттi
поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, проте допускається
ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i дотримання iнших
критерiїв. Банк не очiкує впливу цих поправок на його окрему фiнансову звiтнiсть, бо не має та не планує
виплат на основi акцiй МСФЗ 16 "Оренда" (випущений в сiчнi 2016 року i вступає в силу для рiчних перiодiв,
якi починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). МСФЗ (IFRS) 16 замiнює собою МСБО (IAS) 17
«Оренда», Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявностi в угодi ознак оренди», Роз'яснення ПКР (SIC)
15 «Операцiйна оренда - стимули» i Роз'яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутностi операцiй, якi мають
юридичну форму оренди». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття
iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали усi договори оренди з використанням єдиної
моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО (IAS) 17 для фiнансової оренди.
Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю та
короткострокової оренди (тобто оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар
буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання з оренди), а також актив, який
представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто актив у формi права
користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо
вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування. Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати
зобов'язання за орендою при настаннi певної подiї (наприклад, змiнi строкiв оренди, змiнi майбутнiх орендних
платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У
бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання по орендi в якостi коригування
активу в формi права користування. Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16
практично не змiнюється в порiвняннi з дiючими на даний момент вимогами МСБО (IAS) 17. Орендодавцi
будуть продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСБО (IAS)
17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову. Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд
орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСБО (IAS) 17. Банк не планує
застосовувати МСФЗ (IFRS) 16 достроково i в даний час оцiнює вплив даного стандарту на його окрему
фiнансову звiтнiсть. МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування" (випущений у травнi 2017 року i вступає в дiю з
1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати). МСФЗ 17 – це новий комплексний стандарт для договорiв страхування,
який розглядає питання визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiї. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в
силу, вiн замiнить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Договори страхування", який був випущений у 2005 роцi. МСФЗ
(IFRS) 17 застосовується до всiх видiв договорiв страхування (наприклад, страхування життя i страхування,
вiдмiнного вiд нього, пряме страхування i перестрахування) незалежно вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а
також до певних гарантiй i фiнансових iнструментiв з умовами дискрецiйної участi. Є декiлька виняткiв iз
сфери застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданнi моделi облiку договорiв страхування,
яка є бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв. На вiдмiну вiд вимог МСФЗ (IFRS) 4, якi в основному
базуються на попереднiх мiсцевих облiкових полiтиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всебiчну модель облiку
договорiв страхування, охоплюючи все доречнi аспекти облiку. В основi МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна
модель, доповнена наступним: џ певнi модифiкацiї для договорiв страхування з прямою участю в
iнвестицiйному доходi (метод змiнної винагороди); џ спрощений пiдхiд (пiдхiд на основi розподiлу премiї) в
основному для короткострокових договорiв. МСФЗ (IFRS) 17 не є застосовним для Банку. Поправки до МСБО
(IAS) 40 «Переведення iнвестицiйної нерухомостi з категорiї в категорiю (випущенi 8 грудня 2016 р. i
вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати). Поправки
пояснюють, коли суб'єкт господарювання повинен перевести об’єкти нерухомостi, включаючи нерухоме
майно, яке в процесi будiвництва або розвитку, в категорiю або iз категорiї iнвестицiйної власностi. В
поправках зазначено, що змiна характеру використання здiйснюється, коли об’єкт нерухомостi починає
вiдповiдати або перестає вiдповiдати визначенню iнвестицiйної нерухомостi, i є докази змiни характеру його
використання. Просте змiна намiрiв керiвництва щодо використання нерухомостi не свiдчить про змiну
характеру цього використання. Суб'єкти господарювання повиннi застосовувати данi поправки перспективно
щодо змiн характеру використання, якi вiдбуваються на дату початку рiчного звiтного перiоду, в якому суб'єкт
господарювання вперше застосовує поправки, або пiсля цiєї дати. Суб'єкту господарювання слiд повторно
проаналiзувати класифiкацiю нерухомостi, яка утримується на цю дату, i, у разi необхiдностi, здiйснити
переведення нерухомостi для вiдображення умов, якi iснують на цю дату. Допускається ретроспективне
застосування вiдповiдно до МСБО (IAS) 8, але тiльки якщо це можливо без використання бiльш пiзньої

iнформацiї. Банк не очiкує iстотного ефекту вiд застосування цих поправок. Щорiчнi удосконалення МСФЗ,
перiод 2014-2017 рр. Данi удосконалення включають такi: МСФЗ (IFRS) 1 Перше застосування мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi - вилучення короткострокових виняткiв для органiзацiй, якi вперше
застосовують МСФЗ (поправка набуває чинностi з 1 сiчня 2018 року). Короткостроковi вилучення,
передбаченi параграфами E3-E7 МСФЗ 1, були вилученi, оскiльки вони виконали свою функцiю. Ця змiна не
застосовується до Банку. Поправки до МСБО (IAS)28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства
(набувають чинностi з 1 сiчня 2018 року). Пояснення того, що рiшення здiйснювати оцiнку об'єктiв iнвестицiй
за справедливою вартiстю через прибуток або збиток необхiдно застосовувати окремо для кожної iнвестицiї.
Поправки роз'яснюють наступне: Органiзацiя, яка спецiалiзується на венчурних iнвестицiях, або iнша
аналогiчна органiзацiя, може прийняти рiшення оцiнити iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi
пiдприємства за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Таке рiшення приймається окремо для
кожної iнвестицiї при первинному визнаннi. Якщо органiзацiя, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю, має
долю участi в асоцiйованiй органiзацiї або спiльному пiдприємствi, якi є iнвестицiйними органiзацiями, то при
застосуваннi методу дольової участi така органiзацiя може вирiшити зберегти оцiнку за справедливою
вартiстю, яка застосовується її асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, якi є iнвестицiйними
органiзацiями, до своїх власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях. Таке рiшення приймається окремо для
кожної асоцiйованої органiзацiї або спiльного пiдприємства, що є iнвестицiйними органiзацiями, на бiльш
пiзнi з наступних дат: (а) дату первiсного визнання асоцiйованої органiзацiї або спiльного пiдприємства, якi
являються iнвестицiйними органiзацiями; (б) дату, на яку асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство
стають iнвестицiйними органiзацiями; i (c) дату, на яку асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство, якi
являються iнвестицiйними органiзацiями, вперше стають материнськими органiзацiями. Ця поправка не
застосовна до Банку. Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти»
разом з МСФЗ (IFRS) 4 «Договори страхування» Данi поправки вирiшують проблеми, що виникають у зв'язку
з застосуванням нового стандарту для фiнансових iнструментiв МСФЗ (IFRS) 9 до впровадження МСФP
(IFRS) 17 «Договори страхування», який замiнює МСФЗ (IFRS) 4. Поправки передбачають двi можливостi для
органiзацiй, якi випускають договори страхування: тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 та
методу накладання. Тимчасове звiльнення вперше застосовується у вiдношеннi звiтних перiодiв, якi
починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Органiзацiя може прийняти рiшення щодо застосування
методу накладення, коли вона вперше застосовує МСФЗ (IFRS) 9, i застосувати даний метод ретроспективно
вiдносно фiнансових активiв, класифiкованих за вибором органiзацiї при переходi на МСФЗ (IFRS) 9. При
цьому органiзацiя перераховує порiвняльну iнформацiю, щоб вiдобразити метод накладення, у тому i тiльки у
тому випадку, коли вона перераховує порiвняльну iнформацiю при застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9. Банк не
очiкує впливу на його окрему фiнансову звiтнiсть. Цi поправки не застосованi до Банку. КТМФЗ (IFRIC) 22 –
«Операцiї в iноземнiй валютi i попередня оплата» (випущенi 8 грудня 2016 р. i вступають в силу для рiчних
перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати). У тлумаченнi роз’яснюється, що дата операцiї
для цiлей визначення обмiнного курсу, який необхiдно використовувати при первiсному визнаннi вiдповiдного
активу, витрат або доходу (або його частини) при припиненнi визнання немонетарного активу або
немонетарного зобов'язання, якi виникають у результатi здiйснення або отримання попередньої оплати, є дата,
на яку органiзацiя спочатку визнає немонетарний актив або немонетарне зобов'язання, якi виникають у
результатi здiйснення або отримання попередньої оплати. Оскiльки, поточна дiяльнiсть вiдповiдає
тлучмаченню, Банк не очiкує впливу на його окрему фiнансову звiтнiсть. КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначенiсть
у вiдношеннi податкових норм податку на прибуток» (Тлумачення застосовується для рiчних звiтних перiодiв,
якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). У тлумаченнi розглядається облiк податку на
прибуток, коли податковi процедури передбачають невизначенiсть, яка впливає на застосування МСБО (IAS)
12. Роз'яснення не застосовується до податкiв або зборiв, якi не вiдносяться до сфери застосування МСБО
(IAS) 12, а також не мiстять вимог щодо процентiв та штрафiв, пов'язаних з невизначеним податковими
трактуваннями. Органiзацiї необхiдно вирiшити, розглядати кожне невизначену податкове трактування окремо
або разом з одним або декiлькома iншими невизначеними податковими трактуваннями. Необхiдно
використовувати пiдхiд, який дозволить з бiльшою точнiстю прогнозувати результат вирiшення
невизначеностi. Оскiльки Банк працює у складному податковому середовищi, застосування тлумачення може
впливати на його окрему фiнансову звiтнiсть та необхiдну iнформацiю. Крiм того, Банку можливо, буде
потрiбно встановити процеси та процедури отримання iнформацiї, необхiдної для своєчасного застосування
тлумачення.

7

7 Грошовi кошти та їх еквiваленти та обов’язковi резерви У мiльйонах українських гривень 31 грудня 2017 р.
31 грудня 2016 р. Грошовi кошти в касi 14 256 12 101 Залишок на рахунку в НБУ 4 766 5 644 Залишок на
рахунку та обов’язковi резерви в Центральному банку Кiпру 1 775 1 505 Кореспондентськi рахунки та
депозити «овернайт» в банках - Україна 7 406 - ОЕСР 4 461 10 483 - Iншi країни, крiм ОЕСР 31 20 Всього
грошових коштiв та їх еквiвалентiв та обов’язкових резервiв 25 296 30 159 Станом на 31 грудня 2017 року
обов’язковi резерви на рахунках фiлiї Банку на Кiпрi зберiгалися в Центральному банку Кiпру на загальну
суму 100 мiльйонiв гривень (на 31 грудня 2016 року: 65 мiльйонiв гривень). Крiм того, станом на 31 грудня

2017 року кошти в фiлiї Банку на Кiпрi в сумi 1 675 мiльйонiв гривень були обмеженi у використаннi
аналогiчним чином як обов'язковi резерви i були не доступнi для операцiйної дiяльностi. Оскiльки вiдповiднi
лiквiднi активи не можна використовувати для фiнансування поточної дiяльностi Банку, для цiлей складання
окремого звiту про рух грошових коштiв 1 775 мiльйонiв гривень таких коштiв було виключено зi складу
грошових коштiв та їх еквiвалентiв (на 31 грудня 2016 року: 1 486 мiльйонiв гривень). У мiльйонах
українських гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв та
обов’язкових резервiв 25 296 30 159 Мiнус: обов'язковий резерв та заблокованi кошти (1 775) (1 486) Грошовi
кошти та їх еквiваленти для цiлей складання окремого звiту про рух грошових коштiв 23 521 28 673 Станом на
31 грудня 2017 року залишок на рахунку в НБУ, наданий у забезпечення кредиту рефiнансування, отриманого
вiд НБУ, становив 1 294 мiльйонiв гривень (на 31 грудня 2016 року: 1 294 мiльйонiв гривень). Див. Примiтки
16 та 28. Цi кошти були доступнi для фiнансування поточних операцiй Банку. Кредитнi рейтинги станом на 31
грудня 2017 року основанi на рейтингах мiжнародної рейтингової агенцiї Moody’s, за умови їх наявностi, або
на рейтингах iнших мiжнародних рейтингових агенцiй, трансформованих до найближчого еквiвалента за
шкалою рейтингiв Moody’s: У мiльйонах українських гривень Грошовi кошти в касi Залишки на рахунках у
центральних банках, у тому числi обов’язковi резерви Кореспондентськi рахунки та депозити «овернайт» в
банках Всього Не простроченi та не знецiненi Грошовi кошти в касi 14 256 - - 14 256 Залишки на рахунках у
центральних банках - 6 541 - 6 541 Рейтинг Аа1-Аа3 - - 3 881 3 881 Рейтинг А1-А3 - - 495 495 Рейтинг Ваа3 - 20 20 Рейтинг Ba2-Ba3 - - 22 22 Рейтинг Саa1 - - 6 6 Рейтинг Саa3 - - 3 3 Без рейтингу - - 72 72 Всього
грошових коштiв та їх еквiвалентiв та обов’язкових резервiв 14 256 6 541 4 499 25 296 Кредитнi рейтинги
станом на 31 грудня 2016 року основанi на рейтингах мiжнародної рейтингової агенцiї Moody’s, за умови їх
наявностi, або на рейтингах iнших мiжнародних рейтингових агенцiй, трансформованих до найближчого
еквiвалента за шкалою рейтингiв Moody’s: У мiльйонах українських гривень Грошовi кошти в касi Залишки на
рахунках у центральних банках, у тому числi обов’язковi резерви Кореспондентськi рахунки та депозити
«овернайт» в банках Всього Не простроченi та не знецiненi Грошовi кошти в касi 12 101 - - 12 101 Залишки на
рахунках у центральних банках - 7 149 - 7 149 Рейтинг Аа1-Аа3 - - 9 523 9 523 Рейтинг А1-А3 - - 732 732
Рейтинг Ваа2-Ваа3 - - 52 52 Рейтинг В3 - - 19 19 Рейтинг Са - - 364 364 Без рейтингу - - 219 219 Всього
грошових коштiв та їх еквiвалентiв та обов’язкових резервiв 12 101 7 149 10 909 30 159 Аналiз грошових
коштiв та їх еквiвалентiв i обов’язкових резервiв за географiчним принципом, строками погашення та
процентними ставками поданий у Примiтцi 26.

8

8 Заборгованiсть банкiв У мiльйонах українських гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. Депозитнi
сертифiкати Нацiонального банку України 2 853 - Гарантiйнi депозити в банках 1 613 2 410 Iншi 50 - Всього
заборгованостi банкiв 4 516 2 410 Iнформацiю про заборгованiсть банкiв, переданих у забезпечення, наведено
у Примiтцi 28. Нижче поданий аналiз заборгованостi банкiв за кредитною якiстю станом на 31 грудня 2017
року: У мiльйонах українських гривень Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України Гарантiйнi
депозити в банках Iншi Всього Не простроченi та не знецiненi - Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку
України 2 853 - - 2 853 - Рейтинг A1-A2 - 1 613 - 1 613 - Без рейтингу - - 50 50 Всього заборгованостi банкiв 2
853 1 613 50 4 516 Нижче поданий аналiз заборгованостi банкiв за кредитною якiстю станом на 31 грудня 2016
року: У мiльйонах українських гривень Гарантiйнi депозити в банках Всього Не простроченi та не знецiненi Рейтинг A1-A3 2 400 2 400 - Без рейтингу 10 10 Всього заборгованостi банкiв 2 410 2 410 Кредитнi рейтинги
основанi на рейтингах мiжнародної рейтингової агенцiї Moody’s, за умови їх наявностi, або на рейтингах
iнших мiжнародних рейтингових агенцiй, трансформованих до найближчого еквiвалента за шкалою рейтингiв
Moody’s. Основний фактор, який враховує Банк при визначеннi того, чи є сума заборгованостi знецiненою, –
це її прострочений статус. Iнформацiю про розрахункову справедливу вартiсть кожного класу заборгованостi
банкiв подано у Примiтцi 29. Аналiз заборгованостi банкiв за географiчним принципом, строками погашення
та процентними ставками поданий у Примiтцi 26.

9

9 Кредити та аванси клiєнтам У мiльйонах українських гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. Кредити,
що управляються як окремий портфель 185 575 191 139 Кредити юридичним особам 3 479 2 639 Кредити
фiзичним особам – кредитнi картки 30 354 19 749 Кредити фiзичним особам – iпотечнi кредити 9 130 9 045
Кредити фiзичним особам – споживчi кредити 3 144 1 069 Кредити фiзичним особам – кредити на придбання
автомобiля 264 264 Кредити фiзичним особам – iншi кредити 769 1 054 Кредити пiдприємствам малого та
середнього бiзнесу (МСП) 3 952 2 494 Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом – юридичнi особи
317 307 Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом – фiзичнi особи 197 164 Всього кредитiв та авансiв
клiєнтам, загальна сума 237 181 227 924 Мiнус: резерв на знецiнення кредитiв (198 846) (184 341) Всього
кредитiв та авансiв клiєнтам 38 335 43 583 Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв «Кредити, що управляються
як окремий портфель», включають непрацюючi кредити, якi були виданi до 19 грудня 2016 року. На думку
Керiвництва, цей портфель має схожi показники кредитного ризику, незалежно вiд класифiкацiї за галуззю
економiки та напрямом комерцiйної дiяльностi на дату видачi таких кредитiв. Станом на 31 грудня 2017 року
Банк визнав резерв пiд знецiнення 181 887 мiльйонiв гривень за цими кредитами (31 грудня 2016 року: 169 147
мiльйонiв гривень). Загальна сума вiдрахувань до резерву на знецiнення кредитiв за цим портфелем склала 17

275 мiльйонiв гривень за 2017 рiк. Як описано у Примiтцi 3, 12 557 мiльйонiв гривень з цiєї суми вiдноситься
до попереднiх рокiв. Крiм цього, у 2017 роцi вiдбулося значне погiршення якостi «Кредитiв, що управляються
як окремий портфель», а саме: прострочення платежiв понад 90 днiв, зниження справедливої вартостi
забезпечення, визнання судом недiйсностi забезпечення та iнше. Станом на 31 грудня 2017 року Банк мав
нерухоме майно як врегулювання прострочених кредитiв клiєнтiв загальною балансовою вартiстю 11 268
мiльйонiв гривень (31 грудня 2016 року: 21 836 мiльйонiв гривень). Див Примiтку 15. Процентнi доходи,
нарахованi за кредитами, щодо яких було визнано зменшення корисностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017
року, становили 1 328 мiльйонiв гривень (31 грудня 2016 року: 2 474 мiльйонiв гривень). У 2017 роцi у сумi
резерву на знецiнення кредитiв вiдбулися такi змiни: Кредити, що Кредити Кредити фiзичним особам МСП
Дебiторська Всього У мiльйонах українських гривень управляються як окремий портфель юридичним особам
Кредитнi картки Iпотечнi кредити Кредити на придбання автомобiля Споживчi кредити Iншi кредити
заборгованiсть за фiнансовим лiзингом Резерв на знецiнення кредитiв на 1 сiчня 2017 169 147 1 377 4 048 7 036
251 108 709 1 592 73 184 341 Резерв на знецiнення кредитiв протягом перiоду 17 275 256 517 62 (15) 22 (79)
291 17 18 346 Кредити та аванси клiєнтам, списанi протягом перiоду як безнадiйнi (5 863) (1) - - - - - - - (5 864)
Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi за кредитами, що наданi клiєнтам - 17 221 4 13 - 12 37
- 304 Курсовi рiзницi 1 328 71 2 263 6 - 4 45 - 1 719 Резерв на знецiнення кредитiв на 31 грудня 2017 181 887 1
720 4 788 7 365 255 130 646 1 965 90 198 846 У 2016 роцi у сумi резерву на знецiнення кредитiв вiдбулися такi
змiни: Кредити Кредити фiзичним особам МСП Дебiторська Всього У мiльйонах українських гривень
юридичним особам Кредитнi картки Iпотечнi кредити Кредити на придбання автомобiля Споживчi кредити
Iншi кредити заборгованiсть за фiнансовим лiзингом Резерв на знецiнення кредитiв на 1 сiчня 2016 20 794 2
860 2 800 225 71 636 917 72 28 375 Резерв на знецiнення кредитiв протягом перiоду 147 829 884 3 903 (19) 23
280 524 1 193 154 617 Кредити та аванси клiєнтам, списанi протягом перiоду як безнадiйнi (703) (31) (77) (2) - (9) - (822) Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi за кредитами, що наданi клiєнтам 205 335
25 25 14 8 94 - 706 Курсовi рiзницi 983 - 386 22 - 8 66 - 1 465 Резерв на знецiнення кредитiв на 31 грудня 2016
169 108 4 048 7 037 251 108 932 1 592 1 265 184 341 Концентрацiя клiєнтського кредитного портфелю за
галузями економiки та напрямками комерцiйної дiяльностi була такою: 31 грудня 2017р. 31 грудня 2016р. У
мiльйонах українських гривень Сума % Сума % Кредити, що управляються як окремий портфель 185 575 79
191 139 84 Кредити фiзичним особам 43 859 18 31 345 14 Пiдприємства малого та середнього бiзнесу (МСП) 3
952 2 2 494 1 Комерцiйна дiяльнiсть, фiнансовi операцiї та торгiвля цiнними паперами 1 372 1 1 178 1 Сiльське
господарство, сiльськогосподарське машинобудування та харчова промисловiсть 1 053 - 601 - Промислове
виробництво та хiмiчна промисловiсть 559 - 521 - Iнше 811 - 646 - Всього кредитiв та авансiв клiєнтам,
загальна сума 237 181 100 227 924 100 Концентрацiя клiєнтського кредитного портфелю за галузями
економiки за позичальниками, якi займаються декiлькома видами дiяльностi, визначалась згiдно основного
виду дiяльностi таких позичальникiв. Станом на 31 грудня 2017 року загальна сума кредитiв найбiльшим 10
клiєнтам Банку складала 54 720 мiльйонiв гривень (на 31 грудня 2016 року: 53 193 мiльйонiв гривень) або 23%
вiд загальної вартостi кредитного портфеля (на 31 грудня 2016 року: 23%). Резерв пiд знецiнення кредитiв,
пов'язаний з цими позичальниками становив 54 720 мiльйонiв гривень (на 31 грудня 2016 року: 52 975
мiльйонiв гривень). Нижче показана дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (загальна сума
iнвестицiй у лiзинг) та її поточна вартiсть на 31 грудня 2017 року: У мiльйонах українських гривень До
погашення протягом 1 року До погашення протягом 1-5 рокiв До погашення пiсля 5 рокiв Всього Дебiторська
заборгованiсть за платежами з фiнансового лiзингу на 31 грудня 2017 р. 3 703 8 385 2 874 14 962 Неотриманий
фiнансовий дохiд (1 422) (3 421) (500) (5 343) Поточна вартiсть дебiторської заборгованостi за платежами з
лiзингу на 31 грудня 2017 р. 2 281 4 964 2 374 9 619 Мiнус: резерви на знецiнення (1 755) (3 785) (1 903) (7 443)
Всього дебiторської заборгованостi за платежами з лiзингу 526 1 179 471 2 176 Нижче показана дебiторська
заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (загальна сума iнвестицiй у лiзинг) та її поточна вартiсть на 31 грудня
2016 року: У мiльйонах українських гривень До погашення протягом 1 року До погашення протягом 1-5 рокiв
До погашення пiсля 5 рокiв Всього Дебiторська заборгованiсть за платежами з фiнансового лiзингу на 31
грудня 2016 р. 2 766 12 199 8 017 22 982 Неотриманий фiнансовий дохiд (1 644) (4 501) (1 377) (7 522) Поточна
вартiсть дебiторської заборгованостi за платежами з лiзингу на 31 грудня 2016 р. 1 122 7 698 6 640 15 460
Мiнус: резерви на знецiнення (159) (597) (509) (1 265) Всього дебiторської заборгованостi за платежами з
лiзингу 963 7 101 6 131 14 195 Нижче поданий аналiз кредитiв за кредитною якiстю станом на 31 грудня 2017
року: Кредити Кредити фiзичним особам МСП Дебiторська Всього У мiльйонах українських гривень
юридичним особам Кредитнi картки Iпотечнi кредити Кредити на придбання автомобiля Споживчi кредити
Iншi кредити заборго-ванiсть за фiнансовим лiзингом Не простроченi та не знецiненi - Великi позичальники з
кредитною iсторiєю у Банку бiльше 2 рокiв 573 - - - - - - - 573 - Великi новi позичальники з кредитною iсторiєю
у Банку менше 2 рокiв 398 - - - - - - - 398 - Кредити середнiм позичальникам 1 063 - - - - 14 167 165 1 409 Кредити малим позичальникам 115 - - - - - 1 752 30 1 897 - Кредити вiд 1 до 100 мiльйонiв гривень - 4 186 - - - - 190 - Кредити менше 1 мiльйона гривень - 24 330 596 6 2 963 99 - 125 28 119 Всього не прострочених та не
знецiнених 2 149 24 334 782 6 2 963 113 1 919 320 32 586 Простроченi, але не знецiненi - простроченi менше
нiж 30 днiв 39 1 020 40 - 48 5 63 48 1 263 - простроченi вiд 31 до 90 днiв 25 340 35 1 15 4 26 16 462 Всього

прострочених, але не знецiнених 64 1 360 75 1 63 9 89 64 1 725 Кредити, визначенi як iндивiдуально знецiненi
(загальна сума) - не простроченi 22 291 - 22 - - - - - 22 313 - простроченi менше нiж 30 днiв 262 - - - - - - - 262 простроченi вiд 31 до 90 днiв 9 107 - - - - - - 922 10 029 - простроченi вiд 91 до 180 днiв 707 284 17 1 9 6 17 7
938 8 979 - простроченi вiд 181 до 360 днiв 132 687 423 59 - 7 55 56 288 133 575 - простроченi бiльше нiж 361
день 12 331 4 070 8 178 256 102 817 1 871 87 27 712 Всього iндивiдуально знецiнених кредитiв (загальна сума)
177 385 4 777 8 276 257 118 878 1 944 9 235 202 870 Мiнус: резерви на знецiнення (175 907) (4 904) (7 366)
(255) (130) (876) (1 965) (7 443) (198 846) Всього кредитiв та авансiв клiєнтам 3 691 25 567 1 767 9 3 014 124 1
987 2 176 38 335 Нижче поданий аналiз кредитiв за кредитною якiстю станом на 31 грудня 2016 року: Кредити
Кредити фiзичним особам МСП Дебiторська Всього У мiльйонах українських гривень юридичним особам
Кредитнi картки Iпотечнi кредити Кредити на придбання автомобiля Споживчi кредити Iншi кредити заборгованiсть за фiнансовим лiзингом Не простроченi та не знецiненi - Великi позичальники з кредитною iсторiєю у
Банку бiльше 2 рокiв 391 116 - - - - - - 507 - Кредити середнiм позичальникам 1 082 - - - - 25 144 201 1 452 Кредити малим позичальникам 300 - - - - - 503 46 849 - Кредити вiд 1 до 100 мiльйонiв гривень - 15 289 - - - - 1
305 - Кредити менше 1 мiльйона гривень - 14 875 661 11 951 374 - 90 16 962 Всього не прострочених та не
знецiнених 1 773 15 006 950 11 951 399 647 338 20 075 Простроченi, але не знецiненi - простроченi менше нiж
30 днiв 57 632 97 1 10 24 39 45 905 - простроченi вiд 31 до 90 днiв 51 277 56 - 3 23 17 18 445 Всього
прострочених, але не знецiнених 108 909 153 1 13 47 56 63 1 350 Кредити, визначенi як iндивiдуально
знецiненi (загальна сума) - не простроченi 161 960 - - - - 16 - 14 985 176 961 - простроченi менше нiж 30 днiв 4
939 - - - - - - 1 4 940 - простроченi вiд 31 до 90 днiв 5 317 - - - - - - - 5 317 - простроченi вiд 91 до 180 днiв 650
202 71 - 1 36 24 5 989 - простроченi вiд 181 до 360 днiв 343 276 147 1 2 67 53 3 892 - простроченi бiльше нiж
361 день 3 338 3 485 7 727 251 102 718 1 714 65 17 400 Всього iндивiдуально знецiнених кредитiв (загальна
сума) 176 547 3 963 7 945 252 105 837 1 791 15 059 206 499 Мiнус: резерви на знецiнення (169 108) (4 048) (7
037) (251) (108) (932) (1 592) (1 265) (184 341) Всього кредитiв та авансiв клiєнтам 9 320 15 830 2 011 13 961
351 902 14 195 43 583 Банк застосував методику розрахунку резервiв щодо кредитного портфеля вiдповiдно до
МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» та створила резерви на покриття збиткiв вiд знецiнення
кредитiв, якi були понесенi, але якi ще не були конкретно iдентифiкованi за будь-яким окремим кредитом у
кредитному портфелi до кiнця звiтного перiоду. Полiтика Банку передбачає вiднесення кожного кредиту до
категорiї не прострочених та не знецiнених, поки не буде отримане об’єктивне свiдчення того, що кредит є
знецiненим. Основнi фактори, якi враховує Банк при визначеннi того, чи є кредит знецiненим, – це його
прострочений статус, значнi фiнансовi труднощi, про якi свiдчить фiнансова iнформацiя позичальника,
зниження справедливої вартостi заставного забезпечення i можливостi його реалiзацiї. Простроченi, але не
знецiненi кредити – це забезпеченi заставою кредити, справедлива вартiсть застави за якими покриває
простроченi процентнi платежi та виплати основної суми, крiм кредитiв за кредитною карткою та споживчих
кредитiв, знецiнення яких визнається пiсля того, як вони стають простроченими понад 90 днiв. Суми,
облiкованi як простроченi, але не знецiненi, являють собою весь залишок за такими кредитами, а не лише
простроченi суми окремих платежiв. Фiнансовий вплив заставного забезпечення показаний шляхом окремого
розкриття вартостi забезпечення для (i) фiнансових активiв, заставне забезпечення та iншi iнструменти
пiдвищення кредитної якостi яких дорiвнюють балансовiй вартостi активу чи перевищують її («активи з
надлишковим заставним забезпеченням»), та (ii) фiнансових активiв, заставне забезпечення та iншi
iнструменти пiдвищення кредитної якостi яких менше балансової вартостi активу («активи з недостатнiм
заставним забезпеченням»). Iпотечнi кредити забезпеченi вiдповiдними об’єктами житлової нерухомостi.
Кредити на придбання автомобiля забезпеченi вiдповiдними автомобiлями. Кредити пiдприємствам малого та
середнього бiзнесу забезпеченi вiдповiдними об’єктами комерцiйної нерухомостi, обладнанням та
автомобiлями для комерцiйних перевезень. Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом вiд фiзичних
та юридичних осiб забезпечена автомобiлями та об'єктами нерухомостi. До поданої нижче таблицi не включенi
кредити за кредитними картками, споживчi кредити та частина кредитiв пiдприємствам малого i середнього
бiзнесу у сумi 622 мiльйонiв гривень (на 31 грудня 2016 року: 552 мiльйонiв гривень), оскiльки їх надання не
вимагає заставного забезпечення. Нижче показаний вплив забезпечення станом на 31 грудня 2017 року:
Активи з надлишковим заставним забезпеченням Активи з недостатнiм заставним забезпеченням У мiльйонах
українських гривень Чиста балансова вартiсть активiв Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставного
забезпечення Чиста балансова вартiсть активiв Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставного
забезпечення Кредити юридичним особам 2 167 4 256 1 524 13 Кредити фiзичним особам – iпотечнi кредити 1
360 6 046 407 169 Кредити фiзичним особам – кредити на придбання автомобiля - 1 9 - Кредити фiзичним
особам – iншi кредити 31 186 93 4 Кредити пiдприємствам малого та середнього бiзнесу (МСП) 28 327 1 337 6
Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом 1 609 2 402 567 238 Нижче показаний вплив забезпечення
станом на 31 грудня 2016 року: Активи з надлишковим заставним забезпеченням Активи з недостатнiм
заставним забезпеченням У мiльйонах українських гривень Чиста балансова вартiсть активiв Очiкуванi
грошовi потоки вiд реалiзацiї заставного забезпечення Чиста балансова вартiсть активiв Очiкуванi грошовi
потоки вiд реалiзацiї заставного забезпечення Кредити юридичним особам 6 235 9 072 3 085 55 Кредити
фiзичним особам – iпотечнi кредити 1 461 6 673 549 220 Кредити фiзичним особам – кредити на придбання

автомобiля - 2 13 - Кредити фiзичним особам – iншi кредити 41 224 310 15 Кредити пiдприємствам малого та
середнього бiзнесу (МСП) 87 340 263 62 Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом 10 602 11 907 3
593 2 713 При первiсному визнаннi кредитiв i авансiв клiєнтам, справедлива вартiсть на основi методiв оцiнки,
як правило, використовується для вiдповiдних активiв, ринкових цiн, показникiв аналогiчних активiв.
Iнформацiю про розрахункову справедливу вартiсть кожного класу кредитiв та авансiв клiєнтам подано у
Примiтцi 29. Аналiз кредитiв та авансiв клiєнтам за географiчним принципом, строками погашення та
процентними ставками поданий у Примiтцi 26. Iнформацiя про залишки за операцiями з пов’язаними
сторонами наведена у Примiтцi 31.
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10 Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу У мiльйонах українських гривень 31 грудня 2017 р. 31
грудня 2016 р. Довгостроковi державнi борговi цiннi папери з вбудованим опцiоном 47 444 47 046
Довгостроковi державнi борговi цiннi папери без вбудованого опцiону 31 163 17 363 Довгостроковi валютнi
державнi борговi цiннi папери 11 747 - Всього iнвестицiйних цiнних паперiв, наявних для продажу 90 354 64
409 У груднi 2017 року Банк отримав державнi облiгацiї загальною номiнальною вартiстю 16 065 мiльйонiв
гривень (без вбудованого опцiону) як внесок в статутний капiтал Банку. Див. Примiтку 20. На дату первiсного
визнання, у 2017 роцi, рiзниця мiж номiнальною та справедливою вартiстю державних облiгацiй без
вбудованого опцiону була вiдображена у складi капiталу як збиток вiд операцiй з акцiонером у сумi 895
мiльйонiв гривень. У груднi 2016 року Банк отримав державнi облiгацiї загальною номiнальною вартiстю 107
000 мiльйонiв гривень як внесок в статутний капiтал Банку (Примiтка 20), якi включали в себе як державнi
облiгацiї з вбудованим опцiоном у сумi 64 000 мiльйонiв гривень так i державнi облiгацiї без вбудованого
опцiону у сумi 43 000 мiльйонiв гривень. На дату первiсного визнання, у 2016 роцi, рiзниця мiж номiнальною
та справедливою вартiстю державних облiгацiй iз вбудованим опцiоном та пов'язаний з ними вбудований
похiдний фiнансовий iнструмент були вiдображенi у складi капiталу як результат вiд операцiй з акцiонерами у
сумi 9 934 мiльйона гривень. Включаючи прибуток вiд первiсного визнання вбудованого похiдного
фiнансового iнструменту на суму 27 296 мiльйона гривень та збиток вiд первiсного визнання основного
договору (цiнних паперiв для подальшого продажу ) у сумi 17 362 мiльйона гривень. Вбудований похiдний
фiнансовий iнструмент було вiдокремлено вiд основного договору. Станом на 31 грудня 2017 року державнi
облiгацiї iз вбудованим опцiоном з процентною ставкою купона 6,0% (на 31 грудня 2016 року: 6,0%) та
строками погашення у перiод з вересня 2028 року по жовтень 2031 року (на 31 грудня 2016 року: з вересня
2028 року по жовтень 2031 року). Крiм того, умови випуску цих цiнних паперiв передбачають iндексацiю
номiнальної вартостi за строками погашення вiдповiдно до змiн середньозваженого обмiнного курсу гривнi до
долара США на мiжбанкiвському ринку за мiсяць, що передує випуску та мiсяць до дати погашення.
Купонний дохiд не пiдлягає iндексацiї. Станом на 31 грудня 2017 року державнi облiгацiй без вбудованого
опцiону з процентною ставкою купона 9,7-9,8% (на 31 грудня 2016 року: 9,5%) та строками погашення у
перiод з жовтня 2027 року по листопад 2031 року (на 31 грудня 2016 року: з березня 2030 року по листопад
2031 року). Довгостроковi державнi борговi зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, були представленi
державними облiгацiями в доларах та євро. Станом на 31 грудня 2017 року балансова вартiсть державних
облiгацiй деномiнованих у доларах США складала 9 935 мiльйонiв гривень. Цi облiгацiї мають процентнi
ставки вiд 3,85% до 5,4% рiчних та строки погашення у квiтнi – жовтнi 2019 року. Станом на 31 грудня 2017
року балансова вартiсть державних облiгацiй деномiнованих у євро складала 1 680 мiльйонiв гривень, з
процентною ставкою 3,95% та строком погашення у червнi 2019 року. Станом на 31 грудня 2017 року
державнi облiгацiї деномiнованi у доларах США балансовою вартiстю 1 565 мiльйонiв гривень були наданi у
забезпечення пiд короткостроковий кредит рефiнансування НБУ. Див. Примiтку 16.
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11 Iнвестицiйнi цiннi папери, що утримуються до погашення У мiльйонах українських гривень 31 грудня 2017
р. 31 грудня 2016 р. Довгостроковi державнi борговi цiннi папери без вбудованого опцiону 24 538 Довгостроковi державнi борговi цiннi папери з вбудованим опцiоном 7 604 - Короткостроковi державнi
борговi цiннi папери 3 227 - Короткостроковi облiгацiї, випущенi Державною iпотечною установою 953 Всього iнвестицiйних цiнних паперiв до погашення 36 322 - У лютому та липнi 2017 року Банк отримав
державнi облiгацiї загальною номiнальною вартiстю 32 300 мiльйонiв гривень як внесок в статутний капiтал
Банку, якi включали в себе як державнi облiгацiї з вбудованим опцiоном у сумi 9 800 мiльйонiв гривень так i
державнi облiгацiї без вбудованого опцiону у сумi 22 500 мiльйонiв гривень. Станом на 31 грудня 2017 року
державнi облiгацiй iз вбудованим опцiоном з процентною ставкою купона 6,0% та строками погашення у
перiод з сiчня 2031 року по сiчень 2032 року. Крiм того, умови випуску цих цiнних паперiв передбачають
iндексацiю номiнальної вартостi за строками погашення вiдповiдно до змiн середньозваженого обмiнного
курсу гривнi до долара США на мiжбанкiвському ринку за мiсяць, що передує випуску та мiсяць до дати
погашення. Купонний дохiд не пiдлягає iндексацiї. На дату первiсного визнання, у 2017 роцi, рiзниця мiж
номiнальною та справедливою вартiстю цих облiгацiй була вiдображена у складi капiталу як результат вiд
операцiй з акцiонером у сумi 1 397 мiльйонiв гривень, включаючи прибуток вiд первiсного визнання
вбудованого похiдного фiнансового iнструменту на суму 3 893 мiльйона гривень та збиток вiд первiсного
визнання основного договору (цiнних паперiв, що утримуються до погашення) у сумi 2 496 мiльйона гривень.

Вбудований похiдний фiнансовий iнструмент було вiдокремлено вiд основного договору. Станом на 31 грудня
2017 року державнi облiгацiї без вбудованого опцiону зi ставкою купона 9,7% та строками погашення у перiод
з березня 2032 року по грудень 2032 року. На дату первiсного визнання, у 2017 роцi, рiзниця мiж номiнальною
та справедливою вартiстю облiгацiй без вбудованого опцiону була вiдображена у складi капiталу як прибуток
вiд операцiй з акцiонером у сумi 1 738 мiльйонiв гривень. Станом на 31 грудня 2017 року, короткостроковi
державнi борговi цiннi папери включали дисконтнi облiгацiй iз погашенням у сiчнi-лютому 2018 року. Цi
облiгацiї було погашено у строк. Станом на 31 грудня 2017 року облiгацiї державної iпотечної установи iз
процентною ставкою 9% та строком погашення в листопадi 2018 року. Державна iпотечна установа є єдиною
українською фiнансовою установою другого рiвня на ринку iпотечного кредитування, яка займається
рефiнансуванням iпотечних кредитiв. Станом на 31 грудня 2017 року довгостроковi державнi борговi цiннi
папери без вбудованого опцiону балансовою вартiстю 831 мiльйонiв гривень було обмежно у використаннi як
заставу надану Банком за договором вiдповiдального зберiгання готiвки Нацiонального банку України у касах
Банку. Банк не має права продати або у iнший спосiб вiдчужувати такi цiннi папери без попередньої згоди
Нацiонального банку України.
12 Iнвестицiйна нерухомiсть У мiльйонах українських гривень Iнвестицiйна нерухомiсть Балансова вартiсть на
1 сiчня 2016 р. 14 Надходження 1 175 Переведення у iншi активи 14 Переоцiнка 155 Балансова вартiсть на 31
12 грудня 2016 р. 1 358 Збиток вiд уцiнки (779) Балансова вартiсть на 31 грудня 2017 р. 579 Станом на 31 грудня
2017 року iнвестицiйна нерухомiсть, надана у забезпечення кредиту рефiнансування, отриманого вiд НБУ,
становила 436 мiльйонiв гривень (на 31 грудня 2016 року: 1 189 мiльйонiв гривень). Див. Примiтки 18 та 28.
13 Примiщення, вдосконалення орендованого майна, обладнання та нематерiальнi активи У мiльйонах
українських гривень Примiщення Вдосконалення орендованого майна Комп'ютерне обладнання Транспортнi
засоби Меблi, обладнання та iнше Нематерiальнi активи Всього Балансова вартiсть на 1 сiчня 2016 р. 1 289 75
1 001 63 411 18 2 857 Первiсна вартiсть або вартiсть оцiнки на 1 сiчня 2016 р. 1 435 274 2 703 226 1 344 64 6
046 Накопичена амортизацiя та знос на 1 сiчня 2016 р. (146) (199) (1 702) (163) (933) (46) (3 189) Надходження
531 17 287 9 85 413 1 342 Вибуття (5) (17) (3) (3) (6) - (34) Амортизацiйнi вiдрахування та знос (40) (38) (300)
(16) (70) (19) (483) Витрати на знецiнення, вiднесенi на прибуток або збиток (19) - (8) (1) (4) - (32) Переоцiнка
351 - - - - - 351 Рекласифiкацiя будiвель (або примiщень) в iнвестицiйну нерухомiсть (45) - - - - - (45) Балансова
вартiсть на 31 грудня 2016 р. 2 062 37 977 52 416 412 3 956 Первiсна вартiсть або вартiсть оцiнки на 31 грудня
2016 р. 2 191 239 2 967 230 1 404 439 7 470 Накопичена амортизацiя та знос на 31 грудня 2016 р. (129) (202) (1
990) (178) (988) (27) (3 514) Надходження 6 10 208 17 150 240 631 Вибуття (25) - (4) (16) (34) (294) (373)
Амортизацiйнi вiдрахування та знос (44) (18) (322) (17) (89) (25) (515) Витрати на знецiнення, вiднесенi на
прибуток або збиток (373) - - - - - (373) Рекласифiкацiя категорiй (46) - (61) - 115 (8) - Балансова вартiсть на 31
грудня 2017 р. 1 580 29 798 36 558 325 3 326 Первiсна вартiсть або вартiсть оцiнки на 31 грудня 2017 р. 2 129
247 3 118 228 1 579 377 7 678 Накопичена амортизацiя та знос на 31 грудня 2017 р. (549) (218) (2 320) (192) (1
021) (52) (4 352) Балансова вартiсть на 31 грудня 2017 р. 1 580 29 798 36 558 325 3 326 Станом на 31 грудня
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2017 року нематерiальнi активи включали внутрiшньо згенерованi нематерiальнi активи у сумi 61 мiльйонiв
гривень (на 31 грудня 2016 року: 340 мiльйонiв гривень). У листопадi-груднi 2017 року примiщення були
переоцiненi за справедливою вартiстю. Оцiнку провели фiрми незалежних оцiнювачiв, якi мають вiдповiдну
професiйну квалiфiкацiю та актуальний досвiд оцiнки активiв аналогiчної категорiї зi схожим географiчним
розташуванням. Основою для оцiнки примiщень стали спостережнi ринковi цiни. Станом на 31 грудня 2017
року балансова вартiсть примiщень включала 1 059 мiльйонiв гривень переоцiнки (на 31 грудня 2016 року: 1
062 мiльйонiв гривень). Станом на 31 грудня 2017 року було визнане кумулятивне вiдстрочене податкове
зобов’язання в сумi 105 мiльйонiв гривень (на 31 грудня 2016 року: 92 мiльйона гривень), коригування
вартостi було вiдображено у складi iншого сукупного доходу. Станом на 31 грудня 2017 року балансова
вартiсть примiщень складала би 2 139 мiльйонiв гривень (на 31 грудня 2016 року: 1 258 мiльйонiв гривень),
якби цi активи облiковувалися за первiсною вартiстю за вирахуванням амортизацiї. Станом на 31 грудня 2017
року загальна балансова вартiсть повнiстю замортизованих примiщень, удосконалень орендованого майна та
обладнання, якi Банк продовжує використовувати, складала 408 мiльйонiв гривень (на 31 грудня 2016 року:
251 мiльйонiв гривень). Станом на 31 грудня 2017 року примiщення, удосконалення орендованого майна та
обладнання балансовою вартiстю 1 133 мiльйонiв гривень (на 31 грудня 2016 року: 1 203 мiльйонiв гривень)
були переданi в заставу НБУ як забезпечення кредитiв рефiнансування. Див. Примiтки 16 та 28.
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14 Iншi активи У мiльйонах українських гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. Дебiторська
заборгованiсть вiд конвертацiї зобов'язань в акцiонерний капiтал 8 829 8 878 Запаси 305 239 Передоплати за
послуги 126 2 Дорогоцiннi метали 34 1 Податки, крiм податку на прибуток майбутнiх перiодiв 18 8 Iншi 1 112
457 Мiнус: резерв на знецiнення iнших активiв (772) - Всього iнших активiв 9 652 9 585 Дебiторську
заборгованiсть, що виникла за конвертованими зобов'язаннями у капiтал у сумi 8 829 мiльйонiв гривень (на 31
грудня 2016: 8 878 мiльйонiв гривень) було вiдображено при нацiоналiзацiї та внаслiдок змiнi у статутi Банку.
Керiвництво Банку розраховує повнiстю повернути цю суму, за вирахуванням резервiв.

16

16 Заборгованiсть перед НБУ Заборгованiсть перед НБУ була такою: У мiльйонах українських гривень 31
грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. Довгостроковi позиковi кошти, наданi НБУ 10 886 18 047 Короткостроковi
позиковi кошти, наданi НБУ 1 508 - Всього заборгованостi перед НБУ 12 394 18 047 Станом на 31 грудня 2017
року процентна ставка за траншами довгострокових кредитiв рефiнансування НБУ складала вiд 14,25% до
16% рiчних (на 31 грудня 2016 року: вiд 14,25% до 29,25% рiчних). Згiдно умов угод за кредитами
рефiнансування НБУ станом на 31 грудня 2017 року строки погашення залишкiв за траншами припадали на
перiод з травня 2016 року по лютий 2017 року (на 31 грудня 2016 року: з травня 2016 року по серпень 2017
року). Загальна сума заборгованостi перед НБУ включає прострочену заборгованiсть у сумi 10 689 мiльйонiв
гривень (на 31 грудня 2016 року: 13 469 мiльйонiв гривень). Див. Примiтку 26. У груднi 2017 року Банк
отримав вiд НБУ короткостроковий кредит рефiнансування у гривнях в сумi 1 500 мiльйонiв гривень за
договiрною ставкою 16,5% рiчних з контрактним термiном погашення в сiчнi 2018 року. Цей кредит
рефiнансування був погашений у вiдповiдностi зi строком. Нижче показанi активи, переданi у заставу НБУ як
забезпечення довгострокових кредитiв рефiнансування: У мiльйонах українських гривень Прим. 31 грудня
2017 р. 31 грудня 2016 р. Залишок на рахунку в НБУ 7 1 294 1 294 Кредити та аванси клiєнтам 9 - 15 678
Примiщення 13 1 133 1 168 Iнвестицiйна нерухомiсть 12 436 1 189 Майно, що перейшло у власнiсть банку як
заставодержателя 15 4 204 15 294 Всього 7 067 34 623 Iнформацiю про справедливу вартiсть заборгованостi
перед НБУ подано у Примiтцi 29. Аналiз заборгованостi перед НБУ за географiчним принципом, строками
погашення та процентними ставками поданий у Примiтцi 26.

17 Заборгованiсть перед банками та iншими фiнансовими органiзацiями Заборгованiсть перед банками та
iншими фiнансовими органiзацiями була такою: У мiльйонах українських гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня
2016 р. Кореспондентськi рахунки та депозити «овернайт» банкiв 184 61 Строковi розмiщення коштiв
комерцiйних банкiв 30 565 Cтроковi кредити за кредитними лiнiями вiд iнших фiнансових органiзацiй 19 2 040
Гарантiйнi депозити банкiв 1 1 Всього заборгованостi перед банками та iншими фiнансовими органiзацiями
234 2 667 У 2017 роцi Банк погасив cтроковi кредити за кредитними лiнiями вiд iнших фiнансових органiзацiй
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в розмiрi 2 021 мiльйонiв гривень у вiдповiдностi зi строком погашення. Строковi розмiщення коштiв
комерцiйних банкiв – це розмiщення коштiв комерцiйних банкiв у доларах США та євро зi строками
погашення з сiчня 2018 року по грудень 2019 року (на 31 грудня 2016 року: розмiщення коштiв комерцiйних
банкiв у доларах США та євро зi строками погашення з сiчня 2017 року по вересень 2021 року). Iнформацiю
про справедливу вартiсть кожного класу заборгованостi перед банками та iншими фiнансовими органiзацiями
подано у Примiтцi 29. Аналiз заборгованостi перед банками та iншими фiнансовими органiзацiями за
географiчним принципом, строками погашення та процентними ставками поданий у Примiтцi 26.
18 Кошти клiєнтiв У мiльйонах українських гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. Фiзичнi особи Строковi депозити 119 476 119 519 - Поточнi рахунки/рахунки до запитання 52 118 31 684 Юридичнi особи Строковi депозити 12 798 14 677 - Поточнi/розрахунковi рахунки 28 358 15 253 Всього коштiв клiєнтiв 212 750
181 133 Розподiл коштiв клiєнтiв за галузями економiки наведено нижче: 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. У
мiльйонах українських гривень Сума % Сума % Фiзичнi особи 171 594 81 151 203 84 Торгiвля 9 952 5 9 133 5
Сфера послуг 7 517 3 6 620 4 Виробництво 2 571 1 2 203 1 Сiльське господарство 1 365 1 1 612 1 Транспорт та
зв'язок 1 208 1 2 471 1 Машинобудування 319 - 308 - Iнше 18 224 8 7 583 4 Всього коштiв клiєнтiв 212 750 100
18
181 133 100 Станом на 31 грудня 2017 року до складу коштiв клiєнтiв входять депозити у сумi 788 мiльйонiв
гривень (на 31 грудня 2016 року: 3 864 мiльйонiв гривень), якi являють собою забезпечення виданих Банком
кредитiв та авансiв клiєнтам iз грошовим покриттям у сумi 788 мiльйонiв гривень (на 31 грудня 2016 року: 3
864 мiльйонiв гривень). Iнформацiю про справедливу вартiсть кожного класу коштiв клiєнтiв подано у
Примiтцi 29. Аналiз коштiв клiєнтiв за географiчним принципом, строками погашення та процентними
ставками поданий у Примiтцi 26. Iнформацiя про залишки за операцiями з пов’язаними сторонами наведена в
Примiтцi 31.
19. Резерви, iншi фiнансовi та нефiнансовi зобов’язання Резерви, iншi фiнансовi i нефiнансовi зобов’язання
складалися з таких компонентiв: У мiльйонах українських гривень Прим. 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Iншi фiнансовi зобов’язання Кошти до сплати до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 380 386
Кредиторська заборгованiсть 310 83 Резерв на покриття збиткiв за зобов’язаннями, пов’язаними з
кредитуванням 181 247 Кошти у розрахунках 25 447 Iнше 589 678 Всього iнших фiнансових зобов’язань 1 485
1 841 Резерви та iншi нефiнансовi зобов’язання Резерв, пов'язаний з припиненням дiяльностi у Криму 1 358 1
299 Резерв пiд юридичнi ризики 959 36 Резерв пiд податки до сплати, крiм податку на прибуток - 251
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Забезпечення оплати вiдпусток 230 204 Податки до сплати, крiм податку на прибуток 217 260 Нарахована
заробiтна плата та премiальнi 114 102 Iнше 34 7 Всього резервiв та iнших нефiнансових зобов’язань 2 912 2
159 Всього резервiв, iнших фiнансових i нефiнансових зобов’язань 4 397 4 000 Iнформацiя щодо резерву
визнаного Банком щодо припинення дiяльностi у Криму та резервом пiд юридичнi ризики подано у Примiтцi 4
та Примiтцi 28. Iнформацiю про справедливу вартiсть кожного класу iнших фiнансових зобов’язань подано у
Примiтцi 29. Аналiз iнших фiнансових зобов’язань за географiчним принципом, строками погашення та
процентними ставками поданий у Примiтцi 26.

20 Акцiонерний капiтал та iншi резервнi фонди У мiльйонах українських гривень, крiм кiлькостi акцiй
Кiлькiсть акцiй, мiльйонiв Номiнальна сума На 1 сiчня 2016 р. 75,92 21 257 Емiсiя нових акцiй 105,13 29 438
На 31 грудня 2016 р. 181,05 50 695 Емiсiя нових акцiй 554,88 155 365 На 31 грудня 2017 р. 735,93 206 060
Номiнальна зареєстрована вартiсть випущеного акцiонерного капiталу Банку станом на 31 грудня 2017 року
складала 206 060 мiльйонiв гривень (на 31 грудня 2016 року: 50 695 мiльйонiв гривень). Загальна кiлькiсть
ухвалених до випуску простих акцiй складала 735,93 мiльйонiв акцiй (на 31 грудня 2016 року: 181,05 мiльйона
акцiй) номiнальною вартiстю 280 гривень за акцiю (на 31 грудня 2016 року: 280 гривень за акцiю). Всi
випущенi простi акцiї повнiстю оплаченi. Кожна проста акцiя мала один голос при голосуваннi. Як описано у
Примiтцi 1, при нацiоналiзацiї Банку у 2016 роцi ФГВФО конвертував 29 438 мiльйонiв гривень зобов'язань в
акцiонерний капiтал Банку, в тому числi 10 934 мiльйонiв гривень коштiв клiєнтiв, 10 721 мiльйонiв гривень
випущених єврооблiгацiй i 7 783 мiльйонiв гривень субординованого боргу та затвердив змiни до статуту
Банку щодо збiльшення статутного капiталу Банку до 50 695 мiльйонiв гривень або 181,05 мiльйонiв акцiй. 18
грудня 2016 року Кабiнет Мiнiстрiв України прийняв рiшення про додатковий випуск акцiй Банку у кiлькостi
417 тисяч штук номiнальною вартiстю 280 гривень за акцiю i загальною сумою 116 800 мiльйонiв гривень,
профiнансований за рахунок державних облiгацiй. 29 грудня 2016 року Банк отримав внесок в розмiрi 107 000
мiльйонiв гривень в акцiонерний капiтал, профiнансований за рахунок державних облiгацiй. На цю дату 9 934
мiльйонiв гривень чистого прибутку вiд первiсного визнання цих облiгацiй були визнанi Банком в складi
капiталу, в результатi вiд операцiй з акцiонером. Див. Примiтку 10. У лютому 2017 року Банк отримав
залишковий внесок до акцiонерного капiталу, профiнансований державними облiгацiями номiнальною
вартiстю 9 800 мiльйонiв гривень. На цю дату 1 397 мiльйонiв гривень чистого прибутку вiд первiсного
визнання цих облiгацiй були визнанi Банком в складi капiталу, в результатi вiд операцiй з акцiонером. Див.
Примiтку 11. У червнi 2017 року Кабiнет Мiнiстрiв України прийняв рiшення про додатковий випуск акцiй
Банку загальною сумою 38 565 мiльйонiв гривень, профiнансований за рахунок державних облiгацiй. 11 липня
2017 року Банк отримав перший внесок до акцiонерного капiталу у сумi 22 500 мiльйонiв гривень,
профiнансований державними облiгацiями. На цю дату 1 738 мiльйонiв гривень чистого прибутку вiд
первiсного визнання цих облiгацiй були визнанi Банком в складi капiталу, в результатi вiд операцiй з
акцiонером. Див. Примiтку 11. 26 грудня 2017 року Банк отримав залишковий внесок 16 065 мiльйонiв гривень
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до статутного капiталу, профiнансований державними облiгацiями. На цю дату 895 мiльйонiв гривень чистого
збитку вiд первiсного визнання цих облiгацiй були визнанi Банком в складi капiталу, в результатi вiд операцiй
з акцiонером. Див. Примiтку 10. У 2017 роцi внески в сумi 155 365 мiльйонiв гривень були зареєстрованi в
якостi статутного капiталу Банку. У червнi 2015 року Банк отримав деномiнований у доларах США
субординований борг у сумi 1 694 мiльйонiв гривень (80 мiльйонiв доларiв США за обмiнним курсом на дату
отримання), пiд договiрну процентну ставку 11% рiчних зi строком погашення за договором у червнi 2020
року. 2 червня 2016 року цей субординований борг у сумi 2 008 мiльйонiв гривень був переведений в капiтал
за згодою кредитора i дозволу Нацiонального банку України для дострокового погашення з подальшим
внеском цiєї ж суми до капiталу. Цей внесок не був зареєстрований станом на 31 грудня 2016 року. 14 квiтня
2017 року Мiнiстерство фiнансiв України, як єдиний акцiонер Банку, скасувало це рiшення та схвалило
визнання цiєї суми в межах нерозподiленого прибутку (накопиченого дефiциту). У серпнi 2016 року колишнi
акцiонери Банку затвердили рiшення про перенесення нерозподiленого прибутку до акцiонерного капiталу в
сумi 2 583 мiльйонiв гривень. Станом на 31 грудня 2016 року цей внесок не був зареєстрований. 14 квiтня 2017
року Мiнiстерство фiнансiв України, як єдиний акцiонер Банку, скасувало це рiшення та схвалило визнання
цiєї суми в межах нерозподiленого прибутку (накопиченого дефiциту). Протягом звiтного перiоду Банк не мав
в обiгу фiнансових iнструментiв, якi потенцiйно розбавляють прибуток на акцiю. Таким чином, базовий
прибуток на акцiю дорiвнює розбавленому прибутку на акцiю. Прибуток на акцiю розраховується шляхом
подiлу прибутку за перiод, що належить акцiонеру Банку, на середньозважену кiлькiсть акцiй з участю в обiгу
протягом року. У мiльйонах українських гривень, крiм кiлькостi акцiй 2017 рiк 2016 рiк Збиток за перiод, що
належить акцiонеру Банку (23 914) (176 238) Середньозважена кiлькiсть простих акцiй в обiгу (у мiльйонах)
420,85 79,00 Базовий та розбавлений прибуток на акцiю (у гривнях на акцiю) (56,82) (2 230,86) Загальнi
резерви та iншi фонди, створено у вiдповiдностi до вимог законодавства України, у сумi 6 211 мiльйонiв
гривень (на 31 грудня 2016 року: 1 619 мiльйонiв гривень). Банк зобов'язаний створювати резервний капiтал
шляхом вiдрахування суми з нерозподiленого прибутку до складу резерву, що не пiдлягає розподiлу. Сума до
вiдрахування кожного року розраховується як чистий прибуток за попереднiй рiк до виплати дивiдендiв
власникам простих акцiй у розмiрi не менше 5% прибутку за поточний перiод, поки резервний капiтал не
досягне 25% регулятивного капiталу Банку.
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21 Процентнi доходи та витрати У мiльйонах українських гривень 2017 рiк 2016 рiк Процентнi доходи
Кредити та аванси фiзичним особам 11 699 8 866 Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу 6 223 51
Кредити та аванси юридичним особам 2 839 20 944 Iнвестицiйнi цiннi папери, що утримуються до погашення
1 661 - Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом 1 376 929 Кредити пiдприємствам малого та
середнього бiзнесу (МСП) 471 430 Заборгованiсть банкiв 215 10 Iнше 1 128 Всього процентних доходiв 24 485
31 358 Процентнi витрати Строковi депозити фiзичних осiб 12 051 16 037 Заборгованiсть перед НБУ 2 751 5

253 Поточнi/розрахунковi рахунки 1 793 2 964 Строковi депозити юридичних осiб 1 617 2 434 Заборгованiсть
перед банками та iншими фiнансовими органiзацiями 136 615 Субординований борг 19 1 138 Власнi борговi
цiннi папери та iншi позиковi кошти - 923 Iнше 7 - Всього процентних витрат 18 374 29 364 Чистий
процентний дохiд 6 111 1 994 Iнформацiю про процентнi доходи та витрати за операцiями з пов’язаними
сторонами подано у Примiтцi 31.
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22 Доходи та витрати за виплатами та комiсiйними У мiльйонах українських гривень 2017 рiк 2016 рiк Доходи
за виплатами та комiсiйними Розрахунковi операцiї 8 943 6 577 Iнкасацiя та касовi операцiї 3 951 3 484 Iнше
317 304 Всього доходiв за виплатами та комiсiйними 13 211 10 365 Витрати за виплатами та комiсiйними
Розрахунково-касовi операцiї 2 972 2 202 Iнше 45 3 Всього витрат за виплатами та комiсiйними 3 017 2 205
Чистий дохiд за виплатами та комiсiйними 10 194 8 160 Iнформацiю про доходи за виплатами та комiсiйними
по операцiях з пов’язаними сторонами наведено у Примiтцi 31

23 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати У мiльйонах українських гривень Прим. 2017 рiк 2016 рiк
Витрати, пов’язанi з персоналом 4 559 3 477 Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 1 471
1 468 Резерв пiд юридичнi ризики 923 15 Резерви на iншi фiнансовi активи та iншi активи 814 - Оренда 619 486
Амортизацiя примiщень, удосконалень орендованого майна, обладнання та нематерiальних активiв 515 483
Податки, крiм податку на прибуток 490 323 Утримання примiщень, удосконалень орендованого майна та
обладнання 472 457 Витрати на комунальнi послуги та господарськi потреби 453 405 Поштовi витрати та
витрати на послуги зв’язку 428 536 Професiйнi послуги 419 281 Витрати на страхування 362 675 Охорона 178
140 Транспортнi витрати 126 115 Резерви пiд зобов'язання у Криму 101 599 Реклама та маркетинг 60 86 Iнше
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204 225 Всього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат 12 194 9 771 До складу витрат, пов’язаних з
персоналом, включений єдиний соцiальний внесок у сумi 729 мiльйони гривень (на 31 грудня 2016 року: 607
мiльйонiв гривень). Соцiальнi вiдрахування здiйснюються до Державного пенсiйного фонду за планом iз
встановленими внесками. Витрати зi страхування пов'язанi в основному з страхуванням застав наданих
Банком для забезпечення отриманих кредитiв. Стаття «Iнше» мiстить розформування резервiв за
зобов'язаннями пов'язаними з кредитування у сумi 66 мiльйонiв гривень (на 31 грудня 2016 року:
донарахування у сумi 191 мiльйонiв гривень). Iнформацiю про адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати за
операцiями з пов’язаними сторонами наведено у Примiтцi 31.
24 Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток, показанi у складi прибутку або збитку, складалися з
таких компонентiв: У мiльйонах українських гривень 2017 рiк 2016 рiк Поточний податок 3 13 Вiдстрочений
податок 16 (589) Витрати/(кредит) з податку на прибуток за рiк 19 (576) У 2017 роцi бiльшiсть доходiв Банку
оподатковувалася податком на прибуток за ставкою 18% (у 2016 роцi: 18%). Звiрка теоретичних та фактичних
податкових витрат наведена нижче. У мiльйонах українських гривень 2017 рiк 2016 рiк Збиток до
оподаткування (23 895) (176 814) Теоретична сума (витрат)/кредиту за встановленою законом ставкою (2017:
18%; 2016: 18%) (4 301) (31 828) Податковий ефект статей, якi не вираховуються для цiлей оподаткування або
не включаються до оподатковуваної суми: - Дохiд, визнаний тiльки для цiлей оподаткування - 5 198 - Витрати,
що не включаються до валових витрат 3 496 427 Невизнанi вiдстроченi податковi активи 6 054 25 627
Коригування щодо поточного податку попереднього року (5 230) - Витрати/(кредит) з податку на прибуток за
рiк 19 (576) Вiдмiнностi мiж правилами оподаткування в Українi та iнших країнах та МСФЗ призводять до
виникнення певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей
фiнансового звiтування та їхньою податковою базою. Податковий вплив змiни цих тимчасових рiзниць
описаний далi: У мiльйонах українських гривень 31 грудня 2016 р. (Вiднесено)/ кредитовано на прибуток або
збиток Кредитовано безпосередньо на iншi сукупнi доходи 31 грудня 2017 р. Податковий ефект тимчасових
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рiзниць, якi зменшують суму оподаткування Резерв та знецiнення 23 206 5 367 - 28 573 Податковi збитки
минулих перiодiв 2 421 687 - 3 108 Валовий вiдстрочений податковий актив 25 627 6 054 - 31 681 За мiнусом
невизнаного вiдстроченого податкового активу (25 627) (6 054) - (31 681) Визнаний вiдстрочений податковий
актив - - - - Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi збiльшують суму оподаткування Субординований борг
(2) 1 - (1) Примiщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання (92) (17) 4 (105) Чисте вiдстрочене
податкове зобов’язання (94) (16) 4 (106) Податок на прибуток (продовження) У мiльйонах українських гривень
31 грудня 2015 р. (Вiднесено)/ кредитовано на прибуток або збиток Кредитовано безпосередньо на iншi
сукупнi доходи 31 грудня 2016 р. Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування
Резерв та знецiнення 52 23 154 - 23 206 Податковi збитки минулих перiодiв - 2 421 - 2 421 Валовий
вiдстрочений податковий актив 52 25 575 - 25 627 За мiнусом невизнаного вiдстроченого податкового активу (25 627) - (25 627) Визнаний вiдстрочений податковий актив 52 (52) - - Податковий ефект тимчасових рiзниць,
якi збiльшують суму оподаткування Субординований борг (34) 32 - (2) Вбудованi похiднi фiнансовi активи
(584) 584 - - Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу (316) 4 312 - Примiщення, вдосконалення
орендованого майна та обладнання (51) 21 (62) (92) Чисте вiдстрочене податкове зобов’язання (933) 589 250
(94)
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25 Аналiз за сегментами Операцiйнi сегменти – це компоненти органiзацiї, що беруть участь у комерцiйнiй

дiяльностi, з якої органiзацiя може отримувати доходи або внаслiдок якої може зазнавати витрат, чиї
операцiйнi результати регулярно аналiзуються особою, вiдповiдальною за прийняття операцiйних рiшень i для
яких є окрема фiнансова iнформацiя. Особа, вiдповiдальна за прийняття операцiйних рiшень – це особа або
група осiб, якi розподiляють ресурси та оцiнюють дiяльнiсть пiдприємства. Функцiї особи, вiдповiдальної за
прийняття операцiйних рiшень, виконує Правлiння Банку. (а) Опис продуктiв та послуг, за якими кожен
сегмент, що пiдлягає розкриттю у звiтностi, отримує свої доходи Банк органiзований на основi чотирьох
основних сегментiв банкiвської дiяльностi: џ Роздрiбна банкiвська дiяльнiсть – цей бiзнес-сегмент включає
надання банкiвських послуг клiєнтам-фiзичним особам iз вiдкриття та ведення поточних та ощадних рахункiв,
залучення депозитiв, iнвестицiйно-ощаднi продукти, послуги з вiдповiдального зберiгання цiнностей,
обслуговування кредитних та дебетових карток, споживчого та iпотечного кредитування, а також похiднi
фiнансовi iнструменти; џ Корпоративна банкiвська дiяльнiсть – цей бiзнес-сегмент включає послуги прямого
дебетування рахункiв, обслуговування поточних рахункiв, залучення депозитiв, надання кредитних лiнiй у
формi «овердрафт», надання кредитiв та iнших видiв фiнансування, а також операцiї з iноземною валютою та
похiдними фiнансовими iнструментами; џ Iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть – цей бiзнес-сегмент включає
торговельнi операцiї з фiнансовими iнструментами, надання структурованого фiнансування, оренднi операцiї з
юридичними особами (лiзинг), консультацiї з питань злиття та поглинання компанiй; џ Казначейськi
банкiвськi операцiї – цей бiзнес-сегмент включає мiжбанкiвськi кредити, депозити, операцiї з обмiну
iноземних валют, органiзацiю фiнансування на мiжнародних ринках, управлiння активами та зобов’язаннями,
емiсiю облiгацiй та забезпечених активами цiнних паперiв, проектне фiнансування, а також узгодження лiмiтiв
торгового фiнансування з фiнансовими органiзацiями. Операцiї мiж сегментами банкiвської дiяльностi
здiйснюються на звичайних комерцiйних умовах. Кошти перерозподiляються мiж сегментами, що призводить
до виникнення трансфертних витрат, якi показанi у складi операцiйного доходу. Проценти, що стягуються за
використання цих коштiв, визначаються вiдповiдно до розрахункiв вартостi капiталу Банку. Iнших суттєвих
статей доходiв та витрат за операцiями мiж сегментами банкiвської дiяльностi немає. Активи i зобов'язання
сегментiв складаються з операцiйних активiв та зобов'язань, що становлять бiльшу частину валюти балансу,
але не включають оподаткування та накладнi витрати головного офiсу. Коригування на внутрiшнi розрахунки i
трансфертне цiноутворення були вiдображенi в результатах дiяльностi кожного з сегментiв. (б) Фактори, на
основi яких керiвництво визначило сегменти, що пiдлягають розкриттю у звiтностi Сегменти Банку – це його
стратегiчнi пiдроздiли, якi обслуговують рiзнi категорiї клiєнтiв. Управлiння ними здiйснюється окремо,
оскiльки кожний пiдроздiл передбачає рiзнi маркетинговi стратегiї та рiвень обслуговування. Фiнансова
iнформацiя за сегментами, яку аналiзує особа, вiдповiдальна за прийняття операцiйних рiшень, не включає
iнформацiю дочiрнiх компанiй банку та функцiональних пiдроздiлiв головного офiсу. Вiдповiдальнiсть за
регулярний аналiз показникiв цих дочiрнiх банкiв покладена на їх керiвництво. Особа, вiдповiдальна за
прийняття операцiйних рiшень, отримує фiнансову звiтнiсть дочiрнiх компанiй Банку. Керiвництво дiйшло
висновку, що, враховуючи той факт, що iнформацiя про дочiрнi банки надається рiдше, iнформацiя про
дочiрнi компанiї не включена у iнформацiю за сегментами. Функцiональнi пiдроздiли головного офiсу не
отримують доходiв або отримують доходи, якi є другорядними по вiдношенню до основної дiяльностi Банку,
отже, не розглядаються особою, вiдповiдальною за прийняття операцiйних рiшень як операцiйний сегмент. (в)
Оцiнка прибутку або збитку, активiв та зобов’язань операцiйного сегмента Особа, вiдповiдальна за прийняття
операцiйних рiшень, аналiзує фiнансову iнформацiю Банку, пiдготовлену вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) до консолiдацiї дочiрнiх компанiй. Кошти переважно
перерозподiляються мiж сегментами за внутрiшнiми процентними ставками, якi встановлює Департамент
казначейських операцiй з урахуванням аналогiчних ринкових процентних ставок, строкiв погашення кредитiв
за договором та фактичних даних щодо строкiв погашення коштiв клiєнтiв. За кожним сегментом банкiвської
дiяльностi особа, вiдповiдальна за прийняття операцiйних рiшень, аналiзує процентнi доходи, скоригованi на
результат операцiй мiж сегментами (чистi проценти за операцiями з iншими сегментами). Податок на
прибуток не розподiляється за сегментами. (г) Iнформацiя про прибуток або збитки, активи та зобов’язання
операцiйного сегмента Далi подано iнформацiю за сегментами за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, та
станом на 31 грудня 2017 року: У мiльйонах українських гривень Роздрiбна банкiвська дiяльнiсть
Корпоративна банкiвська дiяльнiсть Казначейська та iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть Всього за сегментами
Грошовi кошти та їх еквiваленти та обов’язковi резерви 14 256 4 499 6 541 25 296 Заборгованiсть банкiв - - 4
516 4 516 Кредити та аванси клiєнтам 31 865 6 470 - 38 335 Вбудованi похiднi фiнансовi активи - - 34 336 34
336 Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу - - 90 354 90 354 Iнвестицiйнi цiннi папери, що
утримуються до погашення - - 36 322 36 322 Передоплата з поточного податку на прибуток 134 22 28 184
Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйовану компанiю - - 30 30 Iнвестицiйна нерухомiсть - 579 - 579 Примiщення,
вдосконалення орендованого майна, обладнання та нематерiальнi активи 2 405 405 516 3 326 Iншi фiнансовi
активи 441 30 19 490 Iншi активи 1 078 8 326 248 9 652 Майно, що перейшло у власнiсть банку як
заставодержателя - 11 268 - 11 268 Активи, утримуванi для продажу 117 - - 117 Всього активiв сегмента 50 296
31 599 172 910 254 805 Заборгованiсть перед НБУ - - 12 394 12 394 Заборгованiсть перед банками та iншими
фiнансовими органiзацiями - - 234 234 Кошти клiєнтiв 171 594 41 156 - 212 750 Випущенi борговi цiннi папери

- - 2 2 Вiдстрочене зобов'язання з податку на прибуток 77 13 16 106 Резерви, iншi фiнансовi та нефiнансовi
зобов’язання 3 088 347 962 4 397 Субординований борг - 129 - 129 Всього зобов’язань сегмента 174 759 41 645
13 608 230 012 У мiльйонах українських гривень Роздрiбна банкiвська дiяльнiсть Корпоративна банкiвська
дiяльнiсть Казначейська та iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть Всього за сегментами 2017 Зовнiшнi доходи Процентнi доходи 12 020 4 365 8 100 24 485 - Доходи вiд виплат та комiсiйних 8 089 2 951 2 171 13 211 - Iншi
доходи 1 415 110 5 1 530 Доходи вiд iнших сегментiв/(витрати за iншими сегментами) 59 408 (54 961) (4 447) Всього доходiв 80 932 (47 535) 5 829 39 226 Процентнi витрати (13 397) (2 089) (2 888) (18 374) Вiдрахування
до резерву на знецiнення кредитiв та авансiв клiєнтам (917) (17 429) - (18 346) Витрати за виплатами та
комiсiйними (2 285) (381) (351) (3 017) Прибутки мiнус збитки вiд вбудованих похiдних фiнансових
iнструментiв - - 3 491 3 491 Прибутки мiнус збитки/(збитки мiнус прибутки) вiд операцiй з iноземною
валютою та своп-контрактiв 103 995 (14) 1 084 (Збитки мiнус прибутки)/прибутки мiнус збитки вiд переоцiнки
iноземної валюти (4 068) 508 1 059 (2 501) Зменшення корисностi iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйовану
компанiю - - (286) (286) Збитки вiд знецiнення примiщень та iнвестицiйної нерухомостi - - (1 112) (1 112)
Знецiнення нематерiальних активiв - (292) - (292) Знецiнення майна, що перейшло у власнiсть банку як
заставодержателя - (11 559) - (11 559) Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (8 775) (1 284) (2 135) (12
194) Iншi збитки - - (15) (15) Результат сегмента 51 593 (79 066) 3 578 (23 895) Далi подано iнформацiю за
сегментами за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, та станом на 31 грудня 2016 року: У мiльйонах
українських гривень Роздрiбна банкiвська дiяльнiсть Корпоративна банкiвська дiяльнiсть Iнвестицiйна
банкiвська дiяльнiсть Казначейськi банкiвськi операцiї Всього за сегментами Грошовi кошти та їх еквiваленти
та обов’язковi резерви 12 101 10 909 - 7 149 30 159 Заборгованiсть банкiв - - - 2 410 2 410 Кредити та аванси
клiєнтам 19 700 23 608 - 275 43 583 Вбудованi похiднi фiнансовi активи - - 27 044 - 27 044 Iнвестицiйнi цiннi
папери для подальшого продажу - - 64 409 - 64 409 Передоплата з поточного податку на прибуток 125 26 1 29
181 Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйовану компанiю - - 433 - 433 Iнвестицiйна нерухомiсть - 1 358 - - 1 358
Примiщення, вдосконалення орендованого майна, обладнання та нематерiальнi активи 2 734 571 16 635 3 956
Iншi фiнансовi активи 168 - 5 56 229 Iншi активи 1 154 8 262 3 166 9 585 Майно, що перейшло у власнiсть
банку як заставодержателя - 21 836 - - 21 836 Всього активiв сегмента 35 982 66 570 91 911 10 720 205 183
Заборгованiсть перед НБУ - - - 18 047 18 047 Заборгованiсть перед iншими банками та iншими фiнансовими
органiзацiями - - - 2 667 2 667 Кошти клiєнтiв 151 203 29 930 - - 181 133 Випущенi борговi цiннi папери - - - 2 2
Вiдстрочене зобов’язання з податку на прибуток 11 - - 83 94 Резерви, iншi фiнансовi та нефiнансовi
зобов’язання 2 933 477 3 587 4 000 Субординований борг - 122 - - 122 Всього зобов’язань сегмента 154 147 30
529 3 21 386 206 065 У мiльйонах українських гривень Роздрiбна банкiвська дiяльнiсть Корпоративна
банкiвська дiяльнiсть Iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть Казначейськi банкiвськi операцiї Всього за
сегментами 2016 Загальна сума доходiв включає: - Процентнi доходи 9 023 22 169 51 115 31 358 - Доходи вiд
виплат та комiсiйних 5 660 3 030 22 1 653 10 365 - Iншi операцiйнi доходи 1 997 1 200 12 43 3 252 Доходи вiд /
(витрати на) iнших сегментiв 18 972 (28 374) 96 9 306 - Всього доходiв 35 652 (1 975) 181 11 117 44 975
Процентнi витрати (17 206) (4 524) (94) (7 540) (29 364) Вiдрахування до резерву на знецiнення кредитiв та
авансiв клiєнтам (5 622) (148 995) - - (154 617) Витрати за виплатами та комiсiйними (1 656) (342) - (207) (2
205) Доходи вiд реалiзацiї iнвестицiйних цiнних паперiв, наявних для продажу - - 1 981 - 1 981 (Збитки мiнус
прибутки) вiд вбудованих похiдних фiнансових iнструментiв - (23 696) (259) - (23 955) Прибутки мiнус збитки
вiд операцiй з iноземною валютою та своп-контрактiв 330 899 - (1 435) (206) (Збитки мiнус
прибутки)/прибутки мiнус збитки вiд переоцiнки iноземної валюти (10 097) 6 673 (70) (772) (4 266) Прибуток
вiд вибуття або припинення iнвестицiй в дочiрнi компанiї - - - 630 630 Витрати на знецiнення примiщень,
нематерiальних активiв та iнвестицiйної нерухомостi - (16) - - (16) Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
1 939 (9 926) 107 (1 891) (9 771) Результат сегмента 3 340 (181 902) 1 846 (98) (176 814) Банк не аналiзував у
примiтцi «Аналiз за сегментами» капiтальнi iнвестицiї, поточний та вiдстрочений податок на прибуток. д)
Аналiз доходiв за банкiвськими продуктами та послугами Аналiз доходiв Банку за банкiвськими продуктами
та послугами подано у Примiтцi 21 (Процентнi доходи), Примiтцi 22 (Доходи за виплатами та комiсiйними).
(е) Географiчна iнформацiя Доходи за кожною окремою країною, де вони були суттєвими, розкриваються у
звiтностi окремо, як показано далi станом на 31 грудня 2017 року: У мiльйонах українських гривень 2017 рiк
2016 рiк Україна 38 589 44 184 Iншi 637 791 Всього доходiв 39 226 44 975 Доходи складались iз процентних
доходiв, доходiв за виплатами та комiсiйними та iнших операцiйних доходiв. (є) Найбiльшi клiєнти Банк не
має клiєнтiв, дохiд вiд яких перевищував би 10% вiд загальних доходiв Банку.
26 Управлiння фiнансовими ризиками Функцiя управлiння ризиками у Банку здiйснюється стосовно
фiнансових ризикiв, а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з ринкового
ризику (який включає валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитного ризику
та ризику лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику й
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нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувались. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має на
метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю
цих ризикiв. Органи управлiння ризиками З метою ефективного управлiння ризиками Банку створенi та дiють
Кредитний Комiтет, Комiтет з управлiння активами та пасивами. Вiдповiдальнiсть за монiторинг та управлiння

ризиками у Банку покладена на Казначейство, Напрямок «Ризик-менеджмент», Напрямок «Внутрiшнiй
контроль та fraud-менеджмент» та Напрямок «Фiнанси та рейтинги». У Банку також впроваджена та
функцiонує система внутрiшнього контролю, монiторинг i контроль якої здiйснюють Напрямок «Внутрiшнiй
аудит» та Департамент фiнансового монiторингу. Крiм того, департамент «Compliance» стежить за
дотриманням процесу управлiння ризиками та функцiями дотримання нормативних актiв та iнших вимог
законодавства. Кредитний комiтет Кредитний комiтет приймає рiшення щодо здiйснення активних операцiй
Банком в межах лiмiтiв повноважень, встановлених Правлiнням Банку, затверджує лiмiти на банкiвконтрагентiв, купiвлю цiнних паперiв, здiйснює монiторинг погашення кредитiв та якостi кредитного
портфелю Банку, нагляд за значними кредитними проектами. Також Кредитний комiтет здiйcнює погодження
кредитних продуктiв, забезпечує розробку та затверджує методики, iнструкцiї, порядки, форми, моделi та iншi
регламентнi чи процедурнi документи щодо виявлення, вимiрювання, монiторингу, контролю, звiтування та
пом’якшення кредитних ризикiв на всiх органiзацiйних рiвнях. Засiдання Кредитного комiтету вiдбуваються
не рiдше одного разу на мiсяць. Комiтет з управлiння активами та пасивами Основною метою створення i
дiяльностi Комiтету є забезпечення ефективностi та безперервностi процесу управлiння активами та пасивами
Банку, монiторингу ризику лiквiдностi, валютного, процентного та цiнового ризику (в частинi операцiй з
зобов'язаннями) та вжиття вiдповiдних заходiв, спрямованих на мiнiмiзацiю даних ризикiв та максимiзацiю
фiнансового результату Банку. Засiдання Комiтету з управлiння активами та пасивами вiдбуваються раз на
тиждень. Казначейство Казначейство вiдповiдає за операцiйне управлiння активами та пасивами.
Казначейство здiйснює контроль та аналiз позицiї лiквiдностi i чутливостi до змiн процентної ставки
вiдповiдно до iнструкцiй та рекомендацiй Напрямку "Фiнанси та рейтинги" та власних оцiнок. Крiм того,
Казначейство вiдстежує i контролює дотримання нормативiв ризику, встановлених вiдповiдно регулятивних i
внутрiшнiх за вимог. Напрямок "Фiнанси та рейтинги" Напрямок «Фiнанси та рейтинги» здiйснює розробку та
актуалiзацiю внутрiшнiх нормативних документiв щодо оцiнки, монiторингу та контролю ризиком лiквiдностi
та процентним ризиком, а також формування управлiнських звiтiв по цих ризиках. Напрямок «Фiнанси та
рейтинги» щоденно здiйснює розрахунок та контроль дотримання Банком нормативних показникiв
лiквiдностi, встановлених НБУ, а також внутрiшнiх показникiв ризику лiквiдностi, згiдно з Полiтикою
управлiння ризиком лiквiдностi. Напрямок «Ризик-менеджмент» Напрямок «Ризик-менеджмент» розробляє та
пiдтримує в актуальному станi принципи, полiтики, методики та iнструменти для визначення, оцiнки,
вимiрювання та контролю кредитного ризику, в першу чергу в процесi кредитування, формує пропозицiї щодо
засобiв пом'якшення ризику, здiйснює монiторинг рiвня кредитного ризику, швидко виявляє затримки
платежiв i забезпечує вiдшкодування несплачених заборгованостей на раннiх стадiях, регулярно проводить
стрес-тестування щодо кредитного ризику. Напрямок «Fraud-менеджмент» Основною функцiєю Напрямку
«Fraud-менеджмент» є створення системи запобiгання та виявлення несанкцiонованим i шахрайським дiям
персоналу банку i третiх осiб. До сфери обов’язкiв Напрямку «Fraud-менеджмент» входять: протидiя
внутрiшньокорпоративному та зовнiшньому шахрайству, виявлення пiдозрiлих операцiй у процесах i
технологiях банку, управлiння операцiйними ризиками. Кредитний ризик. Банк наражається на кредитний
ризик, який визначається як ризик того, що одна iз сторiн операцiї з фiнансовим iнструментом спричинить
фiнансовi збитки другiй сторонi внаслiдок невиконання зобов’язання за договором. Кредитний ризик виникає
в результатi кредитних та iнших операцiй Банку з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi активи.
Кредитна полiтика Банку визначає загальнi засади щодо здiйснення кредитного процесу та управлiння
кредитним ризиком, встановлює загальний пiдхiд до прийняття кредитних ризикiв, принципи i стандарти
кредитної дiяльностi, визначає повноваження та вiдповiдальнiсть керiвних органiв, працiвникiв та структурних
пiдроздiлiв Банку на кожному етапi кредитного процесу, забезпечує комплексний пiдхiд до управлiння
кредитним ризиком. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється на пiдставi регулярного аналiзу
спроможностi позичальникiв та потенцiйних позичальникiв виконувати свої зобов’язання з погашення
кредитiв та сплати процентiв, регулярного аналiзу якостi кредитного портфелю з метою монiторингу рiвня
кредитного ризику, шляхом змiни, за необхiдностi, лiмiтiв кредитування, шляхом одержання застави, її
перевiрки та переоцiнки застави з встановленою перiодичнiстю, шляхом одержання корпоративних i
особистих гарантiй та iншi способи пом'якшення ризику. Основна iнформацiя про рiвень кредитного ризику
систематично актуалiзується та надається для аналiзу у виглядi звiтiв про стан кредитного портфелю.
Кредитний комiтет затверджує класифiкацiю кредитних операцiй за групами ризику, розглядає, вносить
корективи та затверджує оцiнку кредитного ризику та розрахункову суму резерву для вiдшкодування
можливих втрат (кредити та аванси клiєнтам, непогашенi зобов'язання пов'язанi з кредитуванням, цiннi папери
та iнше). Порядок затвердження кредиту Кредитна полiтика та процедури затвердження кредитiв у Банку
базуються на чiтких iнструкцiях вiдповiдно до положень НБУ. Крiм того, в частинi оцiнки застави, Банк
спiвпрацює з незалежними акредитованими оцiночними компанiями. В окремих випадках, оцiнка проводиться
спецiалiстами Банку, що мають вiдповiдну квалiфiкацiю. З метою обмеження ризикiв, на якi наражається Банк
внаслiдок операцiй з кредитування, у Банку iснує наступна система повноважень на прийняття рiшень за
кредитними операцiями: - iндивiдуальнi повноваження: за ризиковими операцiями делегованi Напрямку
«Ризик-менеджмент» з метою прийняття рiшень щодо клiєнтiв роздрiбного та малого i середнього Бiзнесу в

рамках стандартних умов продукту; - дуальнi повноваження (повноваження в рамках подвiйного пiдпису): за
ризиковими та безризиковими операцiями делегованi Керiвникам пiдроздiлу Ризик-менеджменту разом з
Керiвниками вiдповiдних Бiзнес-пiдроздiлiв в рамках стандартних умов продукту. За умови одноголосного
позитивного рiшення транзакцiя виконується; - колективнi повноваження: повноваження, що делеговано
Правлiнням Банку Кредитному комiтету, з урахуванням висновкiв, коментарiв чи рекомендацiй Юридичного
пiдроздiлу, Служби безпеки, а також висновку Напрямку «Ризик-менеджмент», який включає в себе коментарi
щодо конкретних ризикiв та пом'якшення дiй, пов'язаних з потенцiйною кредитною угодою, для затвердження
негативною. Рiшення приймається бiльшiстю голосiв членiв Кредитного комiтету. Полiтика щодо
позабалансових операцiй Кредитний ризик позабалансових фiнансових iнструментiв визначається як
можливiсть збиткiв через те, що iнша сторона, яка бере участь у фiнансовому контрактi, не виконає
контрактних зобов'язань. Банком встановлено процедури затвердження позабалансових фiнансових
iнструментiв, контроль рiвня ризику та процедури монiторингу. Монiторинг кредитiв Iнформацiйнi системи
Банку дозволяють керiвництву здiйснювати монiторинг кредитiв в режимi реального часу. Банк регулярно
монiторить ризик за кожним кредитом. Для цього вiн здiйснює: (i) перегляд фiнансового стану позичальника
та його положення на ринку та (ii) оцiнку адекватностi забезпечення кредиту. Фiнансовий стан позичальника
та його положення на ринку регулярно аналiзуються, i за результатами такого аналiзу внутрiшнiй кредитний
рейтинг позичальника може бути переглянутий. Цей аналiз ґрунтується на даних про надходження коштiв на
рахунок клiєнта, останнiй фiнансовiй звiтностi та iншiй комерцiйнiй iнформацiї позичальника, яку вiн надав
Банку або яку Банк отримав iншим чином. Банк здiйснює регулярний монiторинг поточної ринкової вартостi
застави з метою оцiнки її достатностi для забезпечення конкретного кредиту. Оцiнку застави проводять
незалежнi компанiї - суб'єкти оцiночної дiяльностi, акредитованi в Банку або квалiфiкованi внутрiшнi
оцiнювачi. Регулярнiсть таких оцiнок залежить вiд виду застави. Керiвництво веде облiк кредитних iсторiй
значної кiлькостi українських клiєнтiв-фiзичних осiб, якi накопичуються найбiльшим бюро кредитних iсторiй
в Українi. Це дозволяє Банку контролювати рiвень кредитного ризику шляхом роботи з позичальниками iз
позитивною кредитною iсторiєю. Повернення проблемних кредитiв Кредитний комiтет розробив системний
пiдхiд, в межах якого вживаються комплекснi заходи, що дозволяють Банку досягти максимально можливого
рiвня повернення проблемних кредитiв. Якщо позичальник не виконує своїх зобов’язань за кредитним
договором, вiдповiдальний кредитний iнспектор вживає попереднiх заходiв для встановлення причин
виникнення прострочених платежiв (адмiнiстративна причина або причина, пов’язана з платоспроможнiстю
позичальника). На цьому етапi кредитнi iнспектори звертаються до позичальника з вимогою здiйснити платiж
та перевiряють наявнiсть застави. Кредитнi iнспектори нагадують позичальнику про його зобов’язання з
погашення кредиту за кiлька днiв до встановленого строку погашення. Якщо в результатi цих заходiв кредит
залишається непогашеним протягом понад 90 днiв, такий кредит вiдноситься до категорiї проблемних.
Напрямок «Ризик-менеджмент», що вiдповiдає за виявлення всiх проблемних кредитiв та щомiсяця видає
наказ про передачу кредитними iнспекторами проблемних кредитiв для подальшого ведення спiвробiтниками
спецiалiзованої структури напрямкiв "Soft Collection", "Credit Collection" та "Служба безпеки". Напрямки "Soft
Collection", "Credit Collection" та "Служба безпеки" вiдповiдають за всi наданi Банком кредити, вiднесенi до
категорiї проблемних кредитiв, крiм кредитiв iз загальною сумою заборгованостi до 1 000 гривень (такi
кредити продовжує вiдпрацьовувати пiдроздiл монiторингу). Служба безпеки отримує та перевiряє всю
документацiю по позичальниках, проводить офiцiйне внутрiшнє розслiдування для виявлення причин
проблеми, розробляє план дiй з повернення заборгованостi та проводить перевiрку застави, в результатi чого
можуть бути прийнятi заходи з її охорони. У деяких випадках Банк передає справи на розгляд до суду. Служба
безпеки часто веде переговори з позичальниками з приводу проблемних кредитiв паралельно ходу
судочинства або до його початку про продаж застави на аукцiонi, арешт рахункiв позичальника в iншому
банку або передачу права власностi на майно, надане у заставу за iпотечними кредитами або за кредитами на
придбання автомобiля. При наявностi застави та задовiльних результатах аналiзу, якi свiдчать про те, що
позичальник має тимчасовi фiнансовi труднощi i має бажання та можливiсть погасити заборгованiсть, Банк
зазвичай пропонує у результатi переговорiв реструктуризацiю боргу та вимагає додаткового забезпечення,
особистих гарантiй акцiонерiв та керiвництва, пiдвищення процентних ставок та перегляду графiку
погашення. Банк може вживати й iнших юридичних заходiв, серед яких виконавче судочинство з примусового
повернення заборгованостi та процедури банкрутства. У разi злочинних дiй з боку позичальника, незалежно
вiд його готовностi погасити заборгованiсть, Банк звертається до вiдповiдних державних органiв. Статус
проблемних кредитiв розглядається на щомiсячних засiданнях Кредитного комiтету. Кредитування пов’язаних
сторiн Банк проводить операцiї з пов’язаними сторонами на комерцiйних умовах. Кожна кредитна заявка,
отримана вiд пов’язаної сторони, розглядається таким самим чином, що й заявка, отримана вiд непов’язаної
сторони. Ринковий ризик. Банк наражається на ринковi ризики, що виникають у зв’язку з вiдкритими
позицiями (а) валют, (б) процентних ставок та (в) iнструментiв капiталу, якi великою мiрою залежать вiд
загальних та специфiчних ринкових змiн. Керiвництво Банку встановлює лiмiти сум ризику, що може бути
прийнятий Банком, та щоденно контролює їх дотримання. Проте застосування такого пiдходу не запобiгає
виникненню збиткiв за межами цих лiмiтiв у випадку бiльш суттєвих ринкових змiн. Валютний ризик.

Валютний ризик – це ризик змiни вартостi фiнансових iнструментiв, якими володiє Банк, внаслiдок коливання
валютних курсiв. Основнi валютнi позицiї Банку – в українських гривнях, доларах США та євро. Правлiння
визначає лiмiти ризикiв по валютах та загальний прийнятний рiвень ризику за позицiями «овернайт» та
протягом дня (контроль здiйснюється щоденно). Полiтика Банку щодо вiдкритих валютних позицiй вiдповiдає
українському законодавству, яке встановлює нормативнi лiмiти для таких позицiй, суворий контроль за
дотриманням яких щодня здiйснює НБУ. З метою хеджування валютного ризику Банк укладає угоди з iншими
банками, згiдно з якими Банк розмiщує строковi депозити у цих банках i приймає строковi депозити на той
самий строк вiд тих самих контрагентiв в iншiй валютi. Валютна позицiя банка захеджована портфелем
облiгацiй внутрiшньої державної позики з iндексацiєю до доларiв США. Див. Примiтки 10 та 11. У поданiй
нижче таблицi наведено концентрацiю валютного ризику Банку станом на кiнець звiтного перiоду та його
позицiю у гривнях: 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. У мiльйонах українських гривень Монетарнi фiнансовi
активи Монетарнi фiнансовi зобов’язання Угоди своп, спот та форвард Чиста позицiя за балансовими та
позабалансовими iнструментами Монетарнi фiнансовi активи Монетарнi фiнансовi зобов’язання Угоди своп,
спот та форвард Чиста позицiя за балансовими та позабалансовими iнструментами Українськi гривнi 202 149
130 975 - 71 174 143 974 100 714 - 43 260 Долари США 19 824 78 288 67 (58 397) 16 680 84 899 - (68 219) Євро
7 063 17 422 (67) (10 426) 6 550 17 933 - (11 383) Iншi валюти 609 309 - 300 630 266 - 364 Всього 229 645 226
994 - 2 651 167 834 203 812 - (35 978) Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв, разом з
основними iнструментами, в якi вони вбудованi, вiднесенi до категорiї фiнансових активiв, деномiнованих у
гривнях. Наведений вище аналiз включав лише монетарнi активи та зобов’язання. На думку керiвництва,
iнвестицiї в iнструменти капiталу та немонетарнi активи не призведуть до виникнення суттєвого валютного
ризику. Поданi у таблицi похiднi фiнансовi iнструменти – це монетарнi фiнансовi активи та монетарнi
фiнансовi зобов’язання, що показанi окремо для вiдображення загального валютного ризику Банку. Нижче в
таблицi показано змiну прибутку або збитку та капiталу внаслiдок обґрунтовано можливих змiн курсiв обмiну
валют по вiдношенню до функцiональної валюти вiдповiдної компанiї Банку, що використовувались на кiнець
звiтного перiоду, при незмiнностi всiх iнших змiнних характеристик: 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. У
мiльйонах українських гривень Вплив на прибуток або збиток (до оподаткування) Вплив на капiтал Вплив на
прибуток або збиток (до оподаткування) Вплив на капiтал Змiцнення долара США на 20% (у 2016 роцi –
змiцнення на 10%) (11 106) (11 106) (6 587) (6 587) Послаблення долара США на 5% (у 2016 роцi –
послаблення на 5%) 2 777 2 777 3 294 3 294 Змiцнення євро на 10% (у 2016 роцi – змiцнення на 10%) (1 043) (1
043) (1 138) (1 138) Послаблення євро на 5% (у 2016 роцi – послаблення на 5%) 521 521 569 569 Змiцнення
iнших валют на 5% (у 2016 роцi – змiцнення на 5%) 15 15 18 18 Послаблення iнших валют на 5% (у 2016 роцi –
послаблення на 5%) (15) (15) (18) (18) Ризик був розрахований лише для монетарних залишкiв у валютах,
iнших нiж функцiональна валюта Банку. При розрахунку наведеної у таблицi вище чутливостi до змiни
обмiнного курсу долара США врахований вплив визнання справедливої вартостi похiдного фiнансового
iнструмента, вбудованого у iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу та у iнвестицiйнi цiннi папери,
що утримуються до погашення. Ризик процентної ставки. Банк наражається на ризик виникнення фiнансових
втрат внаслiдок змiн процентних ставок по активах та зобов’язаннях, переважно в результатi надання кредитiв
з фiксованою процентною ставкою у сумах та на строк, що вiдрiзняються вiд сум та строкiв зобов'язань з
фiксованою процентною ставкою. Процентна маржа може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може
також зменшуватися та приносити збитки. Банк усвiдомлює ризик, який можуть створити для його
прибутковостi рiзкi змiни процентних ставок. Банк встановлює лiмiти прийнятного рiвня невiдповiдностi
процентних ставок та здiйснює контроль їх дотримання. Колегiальними органами, якi забезпечують тактичну
реалiзацiю процентної полiтики Банку є Кредитний Комiтет - в частинi ставок по кредитних операцiях,
Комiтет з управлiння активами та пасивами - в частинi ставок по операцiях залучення коштiв. В обов'язки
Кредитного комiтету та Комiтету з управлiння активами та пасивами по даному напрямку включаються огляд
цiнової полiтики фiнансового ринку, кредитних i депозитних процентних ставок за програмами банкiвконкурентiв, розгляд пропозицiй Бiзнесiв та напрямкiв Головного Офiсу щодо пiдвищення ефективностi
кредитно-депозитної полiтики Банку, оцiнка собiвартостi пасивiв i прибутковостi активiв, полiтики процентної
маржi, затвердження процентних ставок. Змiна процентних ставок може проводитися у разi значних коливань
ставок на ринку, змiни облiкової ставки регулюючого органу, в залежностi вiд стану в ресурсної позицiї Банку.
Методологiчну пiдтримку управлiння ризиком процентної ставки Банку забезпечує Напрямок «Фiнанси та
рейтинги», який розробляє внутрiшньобанкiвськi документи щодо управлiння ризиком. Напрямок «Фiнанси та
рейтинги» контролює ризик процентної ставки на пiдставi GAP-аналiзу, в ходi якого активи та зобов’язання,
чутливi до змiни процентної ставки, об’єднуються у групи за часовим дiапазоном. Активи та зобов’язання з
фiксованою процентною ставкою об’єднуються у групи за строками, що залишилися до погашення, в той час
як активи та зобов’язання iз плаваючою процентною ставкою класифiкуються на основi найближчого
можливого строку перегляду процентної ставки. Чиста невiдповiднiсть процентних ставок мiж активами та
зобов’язаннями в одному часовому дiапазонi вiдображає величину, чутливу до змiни ринкових процентних
ставок. Результат цiєї рiзницi та можлива змiна процентних ставок вiдображають приблизну величину змiни
чистого процентного доходу. Банк проводить стресове тестування, щоб визначити, за яких умов Банк

пiддається можливим збиткам, а також визначити обсяг цих збиткiв i вплив на процентний прибуток Банку.
Стрес-тестування здiйснюється за допомогою аналiзу чутливостi, виходячи з припущення, що ставки
збiльшуються або зменшуються на визначену кiлькiсть процентних пунктiв. У поданiй нижче таблицi
наведено концентрацiю ризику процентних ставок Банку. До таблицi включено активи та зобов’язання Банку
за балансовими сумами, об’єднанi в категорiї вiдповiдно до строкiв перегляду процентної ставки вiдповiдно до
контракту або строкiв погашення, залежно вiд того, що буде ранiше. У мiльйонах українських гривень До
запитання та до 1 мiсяця 1-3 мiсяцi 3-12 мiсяцiв Понад 1 рiк Немонетарнi статтi Всього 31 грудня 2017 р.
Всього фiнансових активiв 31 809 6 463 9 981 181 392 4 229 649 Всього фiнансових зобов’язань 127 157 36 299
60 421 3 117 - 226 994 Чиста невiдповiднiсть процентних ставок на 31 грудня 2017 р. (95 348) (29 836) (50 440)
178 275 4 2 655 31 грудня 2016 р. Всього фiнансових активiв 33 665 2 630 6 610 124 929 - 167 834 Всього
фiнансових зобов’язань 91 103 32 747 77 293 2 669 - 203 812 Чиста невiдповiднiсть процентних ставок на 31
грудня 2016 р. (57 438) (30 117) (70 683) 122 260 - (35 978) Банк здiйснює монiторинг процентних ставок по
фiнансових iнструментах. Нижче в таблицi поданi процентнi ставки на пiдставi звiтiв, якi аналiзує ключовий
управлiнський персонал Банку: 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. % рiчних Долари США Гривнi Євро Iншi
валюти Долари США Гривнi Євро Iншi валюти Активи Заборгованiсть банкiв - 16 - - - - - - Кредити та аванси
юридичним особам 6 11 3 5 4 11 3 5 Кредити та аванси фiзичним особам 15 43 16 43 15 41 15 - Iнвестицiйнi
цiннi папери, наявнi для продажу 5 10 2 - - 10 - - Iнвестицiйнi цiннi папери, що утримуються до погашення - 10
- - - - - - Зобов’язання Заборгованiсть перед НБУ - 16 - - - 21 - - Кореспондентськi рахунки та депозити
«овернайт» банкiв 1 5 - - 10 5 6 - Довгостроковi кредити в рамках кредитних лiнiй, отриманих вiд фiнансових
установ - - - - 10 - - - Строковi розмiщення коштiв банкiв 9 - 2 - 3 - 2 - - поточнi рахунки клiєнтiв - 3 - - - 5 - - строковi депозити юридичних осiб 1 12 4 - 11 18 5 - - строковi депозити фiзичних осiб 4 15 3 4 8 18 7 4
Випущенi борговi цiннi папери - 15 - - - 15 - - Субординований борг - 9 - - - 9 - - Позначка “-“ у таблицi
означає, що Банк не має вiдповiдних активiв або зобов’язань у вiдповiднiй валютi. Банк наражається на ризик
дострокового погашення внаслiдок надання кредитiв з фiксованою та змiнною процентною ставкою, в тому
числi iпотечних кредитiв, якi надають позичальнику право дострокового погашення кредитiв. Прибуток Банку
за поточний перiод та капiтал Банку станом на кiнець звiтного перiоду не зазнали б суттєвого впливу змiн
обсягiв дострокового погашення, оскiльки такi кредити вiдображаються за амортизованою вартiстю, а сума
дострокового погашення дорiвнює або майже дорiвнює амортизованiй вартостi кредитiв та авансiв клiєнтам.
Концентрацiя географiчного ризику. Нижче поданий аналiз концентрацiї географiчного ризику фiнансових
активiв та зобов’язань Банку станом на 31 грудня 2017 року: У мiльйонах українських гривень Україна Країни
ОЕСР Iншi країни Всього Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти та обов’язковi резерви 18 998 4 461 1 837
25 296 Заборгованiсть банкiв 2 903 1 613 - 4 516 Кредити та аванси клiєнтам 37 199 4 1 132 38 335 Вбудованi
похiднi фiнансовi активи 34 336 - - 34 336 Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу 90 353 1 - 90 354
Iнвестицiйнi цiннi папери, що утримуються до погашення 36 322 - - 36 322 Iншi фiнансовi активи 316 171 3
490 Всього фiнансових активiв 220 427 6 250 2 972 229 649 Нефiнансовi активи 11 299 117 13 740 25 156
Всього активiв 231 726 6 367 16 712 254 805 Зобов’язання Заборгованiсть перед НБУ 12 394 - - 12 394
Заборгованiсть перед банками та iншими фiнансовими органiзацiями 52 180 2 234 Кошти клiєнтiв 202 488 8
063 2 199 212 750 Випущенi борговi цiннi папери 2 - - 2 Iншi фiнансовi зобов’язання 816 501 168 1 485
Субординований борг 129 - - 129 Всього фiнансових зобов’язань 215 881 8 744 2 369 226 994 Нефiнансовi
зобов’язання 3 012 - 6 3 018 Всього зобов’язань 218 893 8 744 2 375 230 012 Чиста балансова позицiя 12 833 (2
377) 14 337 24 793 Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням (Прим. 28) 906 34 54 994 Активи, зобов’язання та
зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, були класифiкованi виходячи з країни, в якiй знаходиться
контрагент. Грошовi кошти у касi, дорогоцiннi метали, примiщення та обладнання були класифiкованi
вiдповiдно до країни їх фiзичного знаходження. Географiчний аналiз активiв та зобов’язань Банку станом на
31 грудня 2016 року наведено нижче: У мiльйонах українських гривень Україна Країни ОЕСР Iншi країни
Всього Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти та обов’язковi резерви 18 078 10 484 1 597 30 159
Заборгованiсть банкiв - 2 410 - 2 410 Кредити та аванси клiєнтам 39 352 280 3 951 43 583 Вбудованi похiднi
фiнансовi активи 27 044 - - 27 044 Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу 64 409 - - 64 409 Iншi
фiнансовi активи 46 118 65 229 Всього фiнансових активiв 148 929 13 292 5 613 167 834 Нефiнансовi активи 23
086 456 13 807 37 349 Всього активiв 172 015 13 748 19 420 205 183 Зобов’язання Заборгованiсть перед НБУ 18
047 - - 18 047 Заборгованiсть перед банками та iншими фiнансовими органiзацiями 44 2 605 18 2 667 Кошти
клiєнтiв 168 053 9 666 3 414 181 133 Випущенi борговi цiннi папери 2 - - 2 Iншi фiнансовi зобов’язання 1 053
685 103 1 841 Субординований борг 122 - - 122 Всього фiнансових зобов’язань 187 321 12 956 3 535 203 812
Нефiнансовi зобов’язання 2 249 - 4 2 253 Всього зобов’язань 189 570 12 956 3 539 206 065 Чиста балансова
позицiя (17 555) 792 15 881 (882) Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням (Прим. 28) 1 484 105 62 1 651 Ризик
лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ймовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат, або недоотримання
доходiв унаслiдок неспроможностi банку фiнансувати зростання своїх активiв та виконати свої зобов’язання в
належнi строки. Полiтика управлiння ризиком лiквiдностi Банку будується на принципах прiоритетностi
лiквiдностi над прибутковiстю, пiдтримання показникiв лiквiдностi на рiвнi вище нормативного з метою
формування «запасу» лiквiдностi зважаючи на нестабiльнiсть фiнансових ринкiв. Метою управлiння

лiквiднiстю Банку включає в себе забезпечення обсягу високолiквiдних активiв, необхiдного для своєчасного
виконання зобов'язань, забезпечення доступу до рiзних джерел фiнансування та плани фiнансування в
надзвичайних ситуацiях. Банк прагне пiдтримувати стабiльну базу фiнансування, розвивати джерела ресурсiв,
в першу чергу за рахунок коштiв юридичних та фiзичних осiб. Для монiторингу стану лiквiдностi Банку
Департамент розрахунку та монiторингу економiчних нормативiв (пiдроздiл Напрямку «Фiнанси та
рейтинги») щоденно здiйснює розрахунок показникiв лiквiдностi НБУ, формує звiти по розривах лiквiдностi за
методикою GAP-аналiзу: порiвняння обсягiв активiв та зобов’язань за строками до погашення. Розриви
лiквiдностi розраховуються в iстотних валютах та в еквiвалентi нацiональної валюти. Звiти по розривах
лiквiдностi використовуються Казначейством для вирiшення питань, пов’язаних з управлiнням лiквiднiстю.
Контроль ризику реалiзується через дотримання регуляторних норм по показниках лiквiдностi (миттєвої,
поточної, короткострокової), дотримання внутрiшнiх лiмiтiв за показниками розривiв лiквiдностi, обсягу
лiквiдних активiв, концентрацiї джерел фiнансування. Банк розраховує нормативнi коефiцiєнти лiквiдностi,
встановленi Нацiональним банком України на щоденнiй основi. Цi нормативи включають: - норматив миттєвої
лiквiдностi (Н4), який розраховується як вiдношення високолiквiдних активiв до зобов’язань, що погашаються
на вимогу. Цей норматив складав 32,47% на 31 грудня 2017 року (31 грудня 2016 року: 63,52%) при
встановленому НБУ значеннi нормативу не менше 30% для ощадних iнших банкiв та 20% для банкiв (31
грудня 2016 року: 30% для ощадних банкiв, 20% для iнших банкiв). - норматив поточної лiквiдностi (Н5), який
розраховується як вiдношення лiквiдних активiв до зобов’язань зi строком погашення, який не перевищує 31
календарний день. Цей норматив складав 155,54% на 31 грудня 2017 року (31 грудня 2016 року: 147,43%) при
встановленому НБУ значеннi нормативу не менше 40% (31 грудня 2016 року: 40%). - норматив
короткострокової лiквiдностi (Н6), який розраховується як вiдношення лiквiдних активiв до зобов’язань зi
строком погашення до одного року. Цей норматив складав 99,76% на 31 грудня 2017 року (31 грудня 2016
року: 73,83%) при встановленому НБУ значеннi нормативу не менше 60% (31 грудня 2016 року: 60%). Звiти за
нормативами лiквiдностi використовуються Казначейством для управлiння лiквiднiстю на щоденнiй основi.
Казначейство Банку здiйснює управлiння поточною лiквiднiстю, аналiзує графiки платежiв, управляє позицiєю
лiквiдностi в режимi реального часу за рахунок розмiщення та залучення короткострокових ресурсiв на
мiжбанкiвському ринку, купiвлю чи продаж цiнних паперiв, або за допомогою iнших наявних фiнансових
операцiй. Казначейство також аналiзує можливi наслiдки вiдтоку значних сум коштiв за основними клiєнтами,
щоб максимально знизити вiрогiднiсть непередбачуваних змiн обсягу ресурсiв. Казначейство забезпечує
дотримання вимог обов'язкового резерву та нормативних показникiв лiквiдностi. Для управлiння лiквiднiстю в
кризовий перiод розроблений План першочергових заходiв при виникненнi кризи лiквiдностi, який мiстить
виклад можливих причин, що призводять до кризи, ознаки кризи, а також перелiк заходiв по локалiзацiї та
лiквiдацiї кризових явищ. Планом закрiпленi вiдповiдальнi служби за конкретнi заходи та порядок їх взаємодiї.
Банком також проводиться стрес-тестування лiквiдностi за рiзноманiтними сценарiями, що охоплюють
стандартнi та бiльш несприятливi ринковi умови. У поданiй нижче таблицi показанi зобов’язання Банку
станом на 31 грудня 2017 року за визначеними в угодах строками погашення, що залишилися. Суми у таблицi
– це недисконтованi грошовi потоки за угодами, в тому числi загальна сума зобов’язань з надання кредитiв. Цi
недисконтованi грошовi потоки вiдрiзняються вiд сум, вiдображених у звiтi про фiнансовий стан, оскiльки
суми у окремому звiтi про фiнансовий стан базуються на дисконтованих грошових потоках. Якщо сума, що
пiдлягає виплатi, не є фiксованою, вона в таблицi визначена виходячи з умов, iснуючих на звiтну дату.
Валютнi виплати перерахованi iз використанням обмiнного курсу спот станом на кiнець звiтного перiоду.
Нижче у таблицi поданий аналiз фiнансових зобов’язань Банку за строками погашення станом на 31 грудня
2017 року: У мiльйонах українських гривень До запитання та до 1 мiсяця 1-3 мiсяцi 3-12 мiсяцiв 12 мiсяцiв - 5
рокiв Понад 5 рокiв Всього Зобов’язання Заборгованiсть перед НБУ 12 396 - - - - 12 396 Заборгованiсть перед
банками та iншими фiнансовими органiзацiями 184 - 16 38 - 238 Кошти клiєнтiв 113 906 37 448 61 682 3 504 1
216 541 Випущенi борговi цiннi папери - - - - 3 3 Субординований борг 2 2 135 - - 139 Iншi фiнансовi
зобов’язання 1 481 2 2 - - 1 485 Всього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов’язаннями згiдно з
договорами 127 969 37 452 61 835 3 542 4 230 802 Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, загальна сума
(Прим. 28) 1 621 - - - - 1 621 Нижче у таблицi поданий аналiз фiнансових зобов’язань Банку за строками
погашення станом на 31 грудня 2016 року: У мiльйонах українських гривень До запитання та до 1 мiсяця 1-3
мiсяцi 3-12 мiсяцiв 12 мiсяцiв - 5 рокiв Понад 5 рокiв Всього Зобов’язання Заборгованiсть перед НБУ 14 589 1
319 2 689 - - 18 597 Заборгованiсть перед банками та iншими фiнансовими органiзацiями 137 90 2 375 252 - 2
854 Кошти клiєнтiв 78 601 32 775 72 869 3 049 64 187 358 Випущенi борговi цiннi папери - - - - 3 3
Субординований борг 2 2 8 132 - 144 Iншi фiнансовi зобов’язання 1 076 562 203 - - 1 841 Всього потенцiйних
майбутнiх виплат за фiнансовими зобов’язаннями згiдно з договорами 94 405 34 748 78 144 3 433 67 210 797
Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, загальна сума (Прим. 28) 2 654 - - - - 2 654 Кошти клiєнтiв
вiдображенi у наведеному вище аналiзi за строками, що залишились до погашення вiдповiдно до договору.
Банк не використовує наведений вище аналiз за строками погашення без урахування дисконтування для
управлiння лiквiднiстю. Натомiсть, Банк контролює очiкуванi строки погашення, якi показанi у поданiй нижче
таблицi станом на 31 грудня 2017 року: У мiльйонах українських гривень До запитання та до 1 мiсяця 1-3

мiсяцi 3-12 мiсяцiв Понад 1 рiк Строк пога-шення не визначений Всього Активи Грошовi кошти та їх
еквiваленти та обов’язковi резерви 25 296 - - - - 25 296 Заборгованiсть банкiв 2 903 870 743 - - 4 516 Кредити та
аванси клiєнтам 15 365 8 316 10 000 4 654 - 38 335 Вбудованi похiднi фiнансовi активи - - - 34 336 - 34 336
Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу 109 423 574 89 245 3 90 354 Iнвестицiйнi цiннi папери, що
утримуються до погашення 304 3 399 1 046 31 573 - 36 322 Iншi фiнансовi активи 488 - - 2 - 490 Всього
фiнансових активiв 44 465 13 008 12 363 159 810 3 229 649 Зобов’язання Заборгованiсть перед НБУ 12 394 - - - 12 394 Заборгованiсть перед банками та iншими фiнансовими органiзацiями 185 - 15 34 - 234 Кошти клiєнтiв
72 064 55 172 82 419 3 095 - 212 750 Випущенi борговi цiннi папери - - - 2 - 2 Iншi фiнансовi зобов’язання 909 2
2 572 - 1 485 Субординований борг 1 - 128 - - 129 Всього фiнансових зобов’язань 85 553 55 174 82 564 3 703 226 994 Чистий розрив лiквiдностi на 31 грудня 2017 (41 088) (42 166) (70 201) 156 107 3 2 655 Кумулятивний
розрив лiквiдностi на 31 грудня 2017 (41 088) (83 254) (153 455) 2 652 2 655 Зобов’язання, пов’язанi з
кредитуванням (Прим. 28) 994 - - - - 994 Вiдповiдно до чинного законодавства України, Банк зобов'язаний
виплачувати строковi депозити фiзичних осiб на вимогу вкладникiв, якщо умова щодо дострокового
погашення зазначено в контрактi, але в цьому випадку право вкладника на нарахованi вiдсотки втрачається.
Банк очiкує, що клiєнти не будуть вимагати строкових вкладiв достроково, таким чином, цi залишки включенi
в розкриття вище, вiдповiдно до їх контрактних умов погашення. Поточнi рахунки включенi на основi їх
iсторичної стабiльностi, що, за оцiнками Банку, продовжити без будь-яких iстотних змiн на середньо
квартальнiй основi. Станом на 31 грудня 2017 року, суми до запитання та до 1 мiсяця заборгованостi перед
НБУ включали прострочену заборгованiсть у сумi 10 689 мiльйонiв гривень (на 31 грудня 2016 року: 13 469
мiльйонiв гривень). НБУ не вимагав негайного погашення цих кредитiв рефiнансування на дату цiєї окремої
фiнансової звiтностi. Нижче в таблицi поданий аналiз за очiкуваними строками погашення станом на 31
грудня 2016 року: У мiльйонах українських гривень До запитання та до 1 мiсяця 1-3 мiсяцi 3-12 мiсяцiв Понад
1 рiк Строк пога-шення не визначений Всього Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти та обов’язковi резерви
30 159 - - - - 30 159 Заборгованiсть банкiв 564 1 080 766 - - 2 410 Кредити та аванси клiєнтам 10 820 6 483 17
796 8 484 - 43 583 Вбудованi похiднi фiнансовi активи - - - 27 044 - 27 044 Iнвестицiйнi цiннi папери для
подальшого продажу 1 12 38 64 358 - 64 409 Iншi фiнансовi активи 221 - 3 5 - 229 Всього фiнансових активiв
41 765 7 575 18 603 99 891 0 167 834 Зобов’язання Заборгованiсть перед НБУ 14 266 1 210 2 571 - - 18 047
Заборгованiсть перед банками та iншими фiнансовими органiзацiями 136 55 2 235 241 - 2 667 Кошти клiєнтiв
52 280 41 572 84 754 2 527 - 181 133 Випущенi борговi цiннi папери - - - 2 - 2 Iншi фiнансовi зобов’язання 1 076
8 203 554 - 1 841 Субординований борг 1 - - 121 - 122 Всього фiнансових зобов’язань 67 759 42 845 89 763 3
445 0 203 812 Чистий розрив лiквiдностi на 31 грудня 2016 (25 994) (35 270) (71 160) 96 446 - (35 978)
Кумулятивний розрив лiквiдностi на 31 грудня 2016 (25 994) (61 264) (132 424) (35 978) (35 978) Зобов’язання,
пов’язанi з кредитуванням (Прим. 28) 1 651 - - - - 1 651
27 Управлiння капiталом Контроль за дотриманням нормативу достатностi капiталу, встановленого
Нацiональним банком України, здiйснюється за допомогою щомiсячних звiтiв, де мiстяться розрахунки, якi
перевiряють та пiдписують Голова Правлiння i Головний бухгалтер. Оцiнка iнших цiлей управлiння капiталом
здiйснюється щороку. Вiдповiдно до iснуючих вимог до капiталу, встановлених Нацiональним банком
України, повиннi утримувати вiдношення регулятивного капiталу до активiв, зважених з урахуванням ризику
(«норматив достатностi капiталу»), на рiвнi, що є вищим за обов’язкове мiнiмальне значення. a) Банк управляє
своїм капiталом, включаючи рiвень достатностi капiталу, розрахований згiдно з вимогами Базельської угоди
про капiтал, як визначено у Звiтi про мiжнародну конвергенцiю оцiнки капiталу та стандартiв з капiталу
(оновлено в квiтнi 1998 року) та в Доповненнi до Базельської угоди про капiтал, яке ввело аналiз ринкових
ризикiв (оновлено у листопадi 2005 року), що загальновiдоме пiд назвою «Базель I». Нижче подана структура
капiталу Банку, розрахованого на пiдставi Базельської угоди про капiтал: У мiльйонах українських гривень 31
грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. Капiтал 1-го рiвня 24 202 (2 589) Капiтал 2-го рiвня (не може перевищувати
100% вiд капiталу 1-го рiвня) 147 - Всього капiталу 24 349 (2 589) Активи, зваженi з урахуванням ризику
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Банкiвський портфель 109 530 105 306 Торговий портфель 68 858 79 603 Активи, зваженi з урахуванням
ризику 178 388 184 909 Норматив капiталу 1-го рiвня 13,57% (1,40%) Коефiцiєнт достатностi капiталу (%)
13,65% (1,40%) б) Станом на 31 грудня 2017 року, вiдповiдно до iснуючих вимог до капiталу, встановлених
Нацiональним банком України, банки повиннi утримувати коефiцiєнт достатностi капiталу на рiвнi не менше
10% вiд суми активiв, зважених з урахуванням ризику, розрахованих згiдно з вимогами Нацiонального банку
України (31 грудня 2016 року: не менше 10%). Регулятивний капiтал, розрахований згiдно з вимогами
Нацiонального банку України, показаний далi: У мiльйонах українських гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня
2016 р. Скоригованi чистi активи 17 975 3 515 Плюс: субординований борг 27 54 Мiнус: iнвестицiї в дочiрнi та
асоцiйовану компанiю (433) (433) Всього регулятивного капiталу 17 569 3 136 Активи, зваженi з урахуванням
ризику 79 938 126 246 Вiдкрита валютна позицiя 30 137 23 154 Непокритий кредитний ризик (8 854) (61)
Коефiцiєнт достатностi капiталу (Н2) 17,36% 2,10% Данi, показанi у таблицi вище, розраховано згiдно з
вимогами Постанови Правлiння Нацiонального банку України №368 вiд 28 серпня 2001 року (зi змiнами) «Про
порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi», включаючи коригування стосовно розрахунку резерву пiд
кредити та аванси клiєнтам згiдно з Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 351 вiд 30 червня

2016 року «Про визначення банками України розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими
операцiями».
28 Умовнi та iншi зобов’язання Судовi процедури. У ходi нормального ведення бiзнесу Банк час вiд часу
одержує претензiї. Станом на 31 грудня 2017 року був створений резерв на потенцiйнi юридичнi зобов’язання
у сумi 959 мiльйонiв гривень (31 грудня 2016 року: 36 мiльйонiв гривень). Також, як описано у Примiтцi 1, при
нацiоналiзацiї Банку ФГВФО конвертував 10 934 мiльйонiв гривень коштiв клiєнтiв, 10 721 мiльйонiв гривень
випущених єврооблiгацiй i 7 783 мiльйонiв гривень субординованого боргу. На дату складання цiєї окремої
фiнансової звiтностi проти Банку були поданi позови до суду у сумi 21 215 мiльйонiв гривень за обмiнним
курсом на дату пiдписання цiєї фiнансової звiтностi. Кiнцевий результат не можливо визначити, за винятком
сум, якi вже визнанi у цiй окремiй фiнансовiй звiтностi. Отже, Банк не визнав додаткового резерву по цим
позовам. Iнформацiя про резерв, пов'язаний зi втратою контролю над дiяльнiстю Банку у Криму, наведена у
Примiтцi 4. Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися
по-рiзному й часто змiнюється. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства
керiвництвом Банку у зв’язку з дiяльнiстю Банку та операцiями в рамках цiєї дiяльностi. Податковi органи
України можуть займати бiльш агресивну позицiю у своєму тлумаченнi законодавства та проведеннi
податкових перевiрок, застосовуючи досить складний пiдхiд. Цi фактори у поєднаннi iз зусиллями податкових
органiв, спрямованими на збiльшення податкових надходжень у вiдповiдь на зростання бюджетного тиску,
можуть призвести до зростання рiвня та частоти податкових перевiрок, тому iснує можливiсть, що операцiї та
дiяльнiсть, якi ранiше не заперечувались, можуть бути оскарженi. Українське податкове законодавство не
мiстить чiтких iнструкцiй з певних податкових питань. Iнодi тлумачення Банку таких невизначених
податкових питань призводить до зменшення загальної податкової ставки по Банку. Як зазначено вище, таке
тлумачення податкового законодавства може надзвичайно ретельно перевiрятися. Наслiдки таких перевiрок з
боку податкових органiв не можуть бути оцiненi з достатнiм ступенем надiйностi, проте вони можуть бути
суттєвими для фiнансового стану та дiяльностi Банку в цiлому. Керiвництво також вважає, що встановленi
ризики можливого вiдтоку ресурсiв, що виникають через податковi та iнших питання дотримання
законодавства у перiод до 31 грудня 2017 року, не перевищують 2 174 мiльйона гривень. Зобов’язання по
капiтальних вкладеннях. Станом на 31 грудня 2017 року Банк мав капiтальнi зобов’язання, передбаченi
контрактами, стосовно будiвництва примiщень та придбання комп’ютерiв, меблiв та офiсного обладнання на
загальну суму 116 мiльйона гривень (31 грудня 2016 року: 22 мiльйона гривень). Керiвництво Банку вважає,
що майбутнi чистi доходи та фiнансування будуть достатнiми для покриття цих та подiбних зобов’язань.
Зобов’язання за оперативною орендою. Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв Банк не мав зобов’язань за
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нескасовуваними договорами оперативної оренди. Дотримання фiнансових показникiв. Банк також
зобов'язаний дотримуватися ряду показникiв у зв'язку з отриманими вiд НБУ кредитами рефiнансування.
Станом на 31 грудня 2017 року, Банк не виконував нормативи довгої та короткої вiдкритих валютних позицiй
та iншi не фiнансовi обмеження, пов'язанi з кредитами рефiнансування НБУ. У 2016 та 2017 роках, НБУ робив
перевiрку виконання умов за кредитами рефiнансування та не застосував до Банку жодних санкцiй. Умовнi
зобов'язання. Станом на 31 грудня 2017 року Банк має умовне зобов'язання у сумi 5 558 мiльйонiв гривень
(2016: 6 916 мiльйонiв гривень) щодо припинення її дiяльностi у Криму, що було визначено у сумi
непогашеної заборгованостi за коштами клiєнтiв у Криму при припиненнi дiяльностi за мiнусом суми, щодо
якої заявленi претензiї та нараховано резерв. Вiдтiк ресурсiв для погашення цих зобов'язань, що виникли в
Криму, не є вiрогiдним та сума таких зобов'язань не може бути достовiрно визначена Банком. Зобов’язання,
пов’язанi з кредитуванням. Головною метою цих iнструментiв є забезпечення наявностi грошових коштiв для
задоволення фiнансових потреб клiєнтiв. Фiнансовi гарантiї та резервнi акредитиви, якi являють собою
безвiдкличнi гарантiї того, що Банк здiйснить платежi на користь третiх сторiн у випадку невиконання
клiєнтами своїх зобов’язань, мають той самий кредитний ризик, що й кредити. Документарнi та товарнi
акредитиви, що являють собою письмовi зобов’язання Банку за дорученням своїх клiєнтiв, якi уповноважують
третi сторони вимагати вiд Банку оплати у встановлених сумах вiдповiдно до конкретних умов,
забезпечуються партiями товару, яких вони стосуються, або грошовими депозитами, а отже, мають менший
рiвень ризику нiж кредити. Зобов’язання щодо надання кредитiв являють собою невикористанi суми,
призначенi для кредитування у формi кредитiв, гарантiй та акредитивiв. Стосовно кредитного ризику за
зобов’язаннями щодо надання кредитiв Банк наражається на потенцiйнi збитки в загальнiй сумi
невикористаних зобов’язань у разi повної видачi клiєнтам невикористаної суми таких кредитiв. Проте
можлива сума збиткiв є меншою за загальну суму невикористаних зобов’язань, оскiльки виконання бiльшостi
зобов’язань щодо надання кредитiв залежить вiд дотримання клiєнтами певного рiвня платоспроможностi.
Банк вiдстежує строки до погашення зобов’язань щодо надання кредитiв, оскiльки бiльш довгостроковi
зобов’язання щодо надання кредитiв зазвичай характеризуються вищим кредитним ризиком, нiж
короткостроковi. Непогашенi зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, були такими: У мiльйонах українських
гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. Гарантiї наданi 1 241 1 706 Iмпортнi акредитиви та акредитиви з
грошовим покриттям 362 652 Безвiдкличнi зобов’язання з надання кредитiв 18 294 Мiнус: акредитиви з
грошовим покриттям (362) (652) Мiнус: резерв на покриття збиткiв за зобов’язаннями, пов’язаними з

кредитуванням (181) (247) Мiнус: гарантiї наданi з грошовим покриттям (84) (102) Всього зобов’язань,
пов’язаних з кредитуванням 994 1 651 Загальна сума невиконаних зобов’язань з надання кредитiв, акредитивiв
та гарантiй за угодою необов’язково являє собою майбутнi потреби у грошових коштах, оскiльки строк дiї
таких фiнансових iнструментiв може закiнчитися без фiнансування. Справедлива вартiсть зобов’язань,
пов’язаних з кредитуванням, станом на 31 грудня 2017 року та 2016 рокiв була незначною. Зобов’язання,
пов’язанi з кредитуванням, деномiнованi у таких валютах: У мiльйонах українських гривень 31 грудня 2017 р.
31 грудня 2016 р. Українськi гривнi 702 1 112 Долари США 75 215 Євро 18 139 Iншi валюти 199 185 Всього
994 1651 Станом на 31 грудня 2017 року невикористанi кредитнi лiмiти за кредитними картками, виданими
Банком, що були доступнi власникам карток, становили 53 848 мiльйонiв гривень (на 31 грудня 2016 року: 20
264 мiльйонiв гривень). Цi кредитнi лiмiти є вiдкличними. Банк регулярно контролює операцiї за картками та
має можливiсть в односторонньому порядку зменшити лiмiти за кредитними картками на пiдставi частоти та
особливостей зняття та погашення коштiв за кредитними картками позичальниками. Активи у довiрчому
управлiннi. Цi активи не були включенi в звiт про фiнансовий стан Банку, оскiльки вони не є його активами.
Нижчезазначена номiнальна вартiсть зазвичай вiдрiзняється вiд справедливої вартостi вiдповiдних цiнних
паперiв. Активи в довiрчому управлiннi представленi наступними категорiями: У мiльйонах українських
гривень 31 грудня 2017 р. Номiнальна вартiсть 31 грудня 2016 р. Номiнальна вартiсть Акцiї українських
компанiй 2 151 4 822 Облiгацiї українських компанiй 571 717 Iнвестицiйнi сертифiкати 283 319 Активи, наданi
в заставу. Банк надав у заставу такi активи (активи подано у таблицi за балансовою вартiстю): Прим. 31 грудня
2017 р. Прим. 31 грудня 2016 р. У мiльйонах українських гривень Актив, наданий в заставу, та актив з
обмеженим використанням Вiдповiдне зобов’язання Актив, наданий в заставу, та актив з обмеженим
використанням Вiдповiдне зобов’язання Валова дебiторська заборгованiсть за угодами своп, форвард та спот
67 67 - - Обов'язковi резерви в НБУ, iнвестицiйна нерухомiсть, примiщення та майно, що перейшло у власнiсть
банку як заставодержателя (2016: обов'язковi резерви в НБУ, iнвестицiйна нерухомiсть, примiщення, кредити
та аванси клiєнтам та майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя) 7, 9, 12, 13, 15 7 067 12 394
7, 9, 12, 13, 15 34 623 18 047 Iнвестицiйнi цiннi папери, що утримуються до погашення за договором
вiдповiдального зберiгання готiвки НБУ у касах Банку 11 1 565 - - - Всього 8 699 12 461 34 623 18 047
Зазначена у поданiй вище таблицi валова дебiторська заборгованiсть за угодами своп, форвард та спот
показана у окремому звiтi про фiнансовий стан за чистою сумою, що призводить до виникнення похiдних
фiнансових активiв та зобов’язань, якi вiдображаються, вiдповiдно, у складi iнших активiв та iнших
зобов’язань. Як зазначено у Примiтцi 8, заборгованiсть банкiв у загальнiй сумi 1 613 мiльйона гривень (на 31
грудня 2016 року: 2 410 мiльйона гривень) була надана у заставу як забезпечення за акредитивами та
мiжнародними платежами.
29 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Оцiнки справедливої вартостi аналiзуються за рiвнями
iєрархiї справедливої вартостi наступним чином: (i) Рiвень 1 – це оцiнки за цiнами котирування (без
застосування коригувань) на активних ринках для iдентичних активiв та зобов’язань; (ii) Рiвень 2 – це
методики оцiнки з усiма суттєвими параметрами, наявними для спостереження за активами та зобов’язаннями,
безпосередньо (тобто, цiни) або опосередковано (тобто, визначенi на основi цiн), та (iii) Рiвень 3 – це оцiнки,
якi не базуються на наявних на ринку даних (тобто, данi, за якими вiдсутнi спостереження). При класифiкацiї
фiнансових iнструментiв iз використанням iєрархiї справедливої вартостi керiвництво застосовує професiйнi
судження. Якщо при оцiнцi справедливої вартостi використовуються данi з вiдкритих ринкiв, що вимагають
значних коригувань, ця оцiнка вiдповiдає оцiнцi за рiвнем 3. Значущiсть даних, використаних при оцiнцi,
визначається у порiвняннi з усiєю оцiненою сумою справедливої вартостi. (а) Оцiнки справедливої вартостi,
що застосовуються на повторюванiй основi Оцiнки справедливої вартостi, що застосовуються на
повторюванiй основi, – це такi оцiнки, застосування яких вимагається або дозволяється стандартами
бухгалтерського облiку при вiдображеннi сум у окремому звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного
звiтного перiоду. Далi показано їх класифiкацiю за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi: 31 грудня 2017 р. 31
29
грудня 2016 р. У мiльйонах українських гривень Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Всього Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3
Всього ФIНАНСОВI АКТИВИ, ВIДОБРАЖЕНI ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТIСТЮ Iнвестицiйнi цiннi папери
для подальшого продажу Акцiї, що не мають котирувань - 1 - 1 - 1 - 1 Довгостроковi державнi борговi цiннi
папери з вбудованим опцiоном - - 47 444 47 444 - - 47 046 47 046 Довгостроковi державнi борговi цiннi папери
без вбудованого опцiону - - 31 163 31 163 - - 17 363 17 363 Довгостроковi валютнi державнi борговi цiннi
папери 11 747 11 747 - - - - Вбудованi похiднi фiнансовi активи - - 34 336 34 336 - - 27 044 27 044
НЕФIНАНСОВI АКТИВИ Примiщення - - 1 580 1 580 - - 2 062 2 062 Майно, що перейшло у власнiсть банку як
заставодержателя - - 11 268 11 268 - - 21 836 21 836 Iнвестицiйна нерухомiсть - - 579 579 - - 1 358 1 358 Активи,
утримуванi для продажу - - 117 117 - - - - ВСЬОГО АКТИВIВ, СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ЯКИХ
ОЦIНЮЄТЬСЯ НА ПОВТОРЮВАНIЙ ОСНОВI - 1 138 234 138 235 - 1 116 709 116 710 Метод оцiнки, що
застосовується для визначення справедливої вартостi на рiвнi 2 iєрархiї, пов'язаний з ринковими цiнами
аналогiчних фiнансових iнструментiв, що котируються на активному ринку. Метод оцiнки, що застосовується
для визначення справедливої вартостi на рiвнi 3 iєрархiї, включає дисконтування грошових потокiв i iншi
вiдповiднi методи оцiнки (моделi). Вбудованi похiднi фiнансовi активи та iнвестицiйнi цiннi папери наявнi для

продажу, вiднесенi до рiвня 3, оскiльки вони вимагають вiд керiвництва припущень щодо коригувань, якi
мають вплив на справедливу вартiсть - курси валют, волатильнiсть, ставка дисконтування i/або кредитний
ризик контрагента, не пiдкрiплених даними з вiдкритих ринкiв. Рух по рiвню 3 фiнансових iнструментiв, що
оцiненi за справедливою вартiстю Далi подано вивiрення змiн справедливої вартостi на рiвнi 3 iєрархiї
справедливої вартостi вбудованих похiдних фiнансових активiв та iнвестицiйних цiнних паперiв для
подальшого продажу за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 2016 року: У мiльйонах українських
гривень Вбудованi похiднi фiнансовi активи Iнвестицiйнi цiннi папери, наявнi для продажу Справедлива
вартiсть на 1 сiчня 2016 р. 30 673 - Первiсне визнання похiдного iнструмента вiдображене як коригування
кредитiв та авансiв клiєнтiв 1 086 - Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу як внески до статутного
капiталу - 107 000 Всього доходiв (збиткiв) визнаних у : Первiсне визнання - безпосередньо в капiталi : 27 296
(17 362) Переоцiнка iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу - в iншому сукупному доходi - 520
Iнвестицiйнi цiннi папери, наявнi для продажу - 51 Збитки мiнус прибутки вiд вбудованих похiдних
фiнансових активiв (23 955) - Надходження: Отриманi грошовi кошти (953) (25 800) Погашення вбудованого
похiдного фiнансового iнструменту за рахунок майна, що перейшло у власнiсть Банку (7 103) - Справедлива
вартiсть на 31 грудня 2016 р. 27 044 64 409 Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу як внески до
статутного капiталу - 16 065 Придбання довгострокових валютних державних боргових цiнних паперiв - 11
478 Всього доходiв (збиткiв) визнаних у : Первiсне визнання - безпосередньо в капiталi : 3 893 (895)
Переоцiнка iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу - в iншому сукупному доходi - (1 000)
Процентний дохiд, нарахований за iнвестицiйними цiнними паперами, наявними для продажу - 6 223
Прибутки вiд вбудованих похiдних фiнансових активiв 3 491 - Надходження: Отриманi грошовi кошти - (5
927) Iншi змiни (92) - Справедлива вартiсть на 31 грудня 2017 р. 34 336 90 354 б) Активи та зобов'язання, якi
не вiдображаються за справедливою вартiстю, але справедлива вартiсть яких розкривається у звiтностi
Справедлива вартiсть за рiвнями iєрархiї та вiдповiдна балансова вартiсть активiв, що не вiдображаються за
справедливою вартiстю, є такою: 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. У мiльйонах українських гривень Рiвень
1 Рiвень 2 Рiвень 3 Балансова вартiсть Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Балансова вартiсть ФIНАНСОВI АКТИВИ
Заборгованiсть банкiв Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України - 2 853 - 2 853 - - - - Гарантiйнi
депозити в банках - - 1 613 1 613 - - 2 410 2 410 Iншi - - 50 50 - - - - Кредити та аванси клiєнтам Кредити
юридичним особам - - 2 654 3 691 - - 8 826 9 320 Кредити фiзичним особам – кредитнi картки - - 25 567 25 567
- - 15 830 15 830 Кредити фiзичним особам – iпотечнi кредити - - 1 756 1 767 - - 1 944 2 011 Кредити фiзичним
особам – кредити на придбання автомобiля - - 9 9 - - 16 13 Кредити фiзичним особам – споживчi кредити - - 3
014 3 014 - - 961 961 Кредити фiзичним особам – iншi кредити - - 127 124 - - 361 351 Кредити пiдприємствам
малого та середнього бiзнесу (МСП) - - 2 057 1 987 - - 868 902 Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим
лiзингом - - 2 176 2 176 - - 14 195 14 195 Iнвестицiйнi цiннi папери, що утримуються до погашення
Довгостроковi державнi борговi цiннi папери без вбудованого опцiону - - 24 421 24 538 - - - - Довгостроковi
державнi борговi цiннi папери з вбудованим опцiоном - - 6 318 7 604 - - - - Короткостроковi облiгацiї,
випущенi Державною iпотечною установою - - 953 953 - - - - Короткостроковi державнi борговi цiннi папери - 3 185 3 227 - - - - Iншi фiнансовi активи Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами - - 318 318 - 161 161 Iнше - - 172 172 - - 68 68 ВСЬОГО - 2 853 74 390 79 663 - - 45 640 46 222 Справедлива вартiсть
грошових коштiв та їх еквiвалентiв приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi. Справедлива вартiсть за
рiвнями iєрархiї та вiдповiдна балансова вартiсть зобов'язань, що не вiдображаються за справедливою
вартiстю, є такою: 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. У мiльйонах українських гривень Рiвень 1 Рiвень 2
Рiвень 3 Балансова вартiсть Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Балансова вартiсть ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Заборгованiсть перед НБУ Заборгованiсть перед НБУ - 12 394 - 12 394 - 18 047 - 18 047 Заборгованiсть перед
банками та iншими фiнансовими органiзацiями Строковi розмiщення коштiв банкiв - - 30 30 - - 565 565
Довгостроковi кредити за кредитними лiнiями вiд iнших фiнансових органiзацiй - - 19 19 - - 2 040 2 040
Кореспондентськi рахунки та депозити «овернайт» банкiв - 184 - 184 - 61 - 61 Гарантiйнi депозити банкiв - - 1
1 - - 1 1 Кошти клiєнтiв Строковi депозити фiзичних осiб - - 119 674 119 476 - - 119 749 119 519 Поточнi
рахунки/рахунки до запитання фiзичних осiб - 52 118 - 52 118 - 31 684 - 31 684 Поточнi/розрахунковi рахунки
юридичних осiб - 28 358 - 28 358 - 15 253 - 15 253 Строковi депозити юридичних осiб - - 12 837 12 798 - - 14
867 14 677 Випущенi борговi цiннi папери - - - 2 - - - 2 Iншi фiнансовi зобов’язання Кошти у розрахунках - - 25
25 - - 447 447 Кредиторська заборгованiсть - - 310 310 - - 83 83 Iнше - - 1 150 1 150 - - 1 311 1 311
Субординований борг Субординований борг - - 129 129 - - 122 122 ВСЬОГО - 93 054 134 175 226 994 - 65 045
139 185 203 812 Справедлива вартiсть рiвнiв 2 та 3 за iєрархiєю справедливої вартостi була оцiнена з
використанням методу дисконтованих грошових потокiв та ринкових цiн облiгацiй, якi котируються на
неактивному ринку. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв iз плаваючою процентною ставкою, що
не котируються на активному ринку, дорiвнює їхнiй балансовiй вартостi. Справедлива вартiсть iнструментiв з
фiксованою процентною ставкою, якi не мають ринкових котирувань, була розрахована на основi
розрахункових майбутнiх очiкуваних грошових потокiв, дисконтованих iз застосуванням поточних
процентних ставок для нових iнструментiв, що мають подiбний кредитний ризик та строк до погашення, який
залишився. Для активiв Банк застосовує припущення про процентнi ставки, за якими контрагенти на цей час

могли б отримати новi позиковi кошти та передоплати. Щодо зобов'язань застосовується вiдповiдна ставка для
Банку. До зобов'язань, що погашаються на вимогу, застосовується дисконтування вiд першої вiрогiдної дати
вимоги про сплату. Зобов'язання Банку перед клiєнтами захищенi Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб,
як описано у Примiтцi 1. Справедлива вартiсть цих зобов'язань вiдображає це пiдвищення кредитної якостi.
30 Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки Для цiлей оцiнки МСБО 39 «Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка» встановлює такi категорiї фiнансових активiв: (а) кредити та дебiторська
заборгованiсть; (б) фiнансовi активи для подальшого продажу; (в) фiнансовi активи, що утримуються до
погашення та (г) фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на
фiнансовий результат. Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий
результат, подiляються на двi пiдкатегорiї: (i) активи, включенi до цiєї категорiї при початковому визнаннi, та
(ii) активи, вiднесенi до категорiї призначених для торгiвлi. Крiм того, дебiторська заборгованiсть за
фiнансовим лiзингом є окремою категорiєю. Нижче в таблицi показана звiрка фiнансових активiв з
категорiями оцiнки станом на 31 грудня 2017 року: У мiльйонах українських гривень Кредити та дебiторська
забор-гованiсть Активи для подальшого продажу Активи за справедливою вартiстю через фiнансовий
результат, що утримуються для торгiвлi Активи, що утримуються до погашення Дебiторська забор-гованiсть
за фiнансовим лiзингом Всього АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти та обов’язковi резерви 25 296 - - - 25 296 Заборгованiсть банкiв Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України 2 853 - - - - 2 853 Гарантiйнi
депозити в банках 1 613 - - - - 1 613 Iншi 50 - - - - 50 Кредити та аванси клiєнтам Кредити юридичним особам 3
691 - - - - 3 691 Кредити фiзичним особам – кредитнi картки 25 567 - - - - 25 567 Кредити фiзичним особам –
iпотечнi кредити 1 767 - - - - 1 767 Кредити фiзичним особам – кредити на придбання автомобiля 9 - - - - 9
Кредити фiзичним особам – споживчi кредити 3 014 - - - - 3 014 Кредити фiзичним особам – iншi кредити 124 - - - 124 Кредити пiдприємствам малого та середнього бiзнесу (МСП) 1 987 - - - - 1 987 Дебiторська
заборгованiсть за фiнансовим лiзингом - - - - 2 176 2 176 Вбудованi похiднi фiнансовi активи - - 34 336 - - 34
336 Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу Довгостроковi державнi борговi цiннi папери з
вбудованим опцiоном - 47 444 - - - 47 444 Довгостроковi державнi борговi цiннi папери без вбудованого
опцiону - 31 163 - - - 31 163 Довгостроковi валютнi державнi борговi цiннi папери - 11 747 - - - 11 747
30
Iнвестицiйнi цiннi папери, що утримуються до погашення Довгостроковi державнi борговi цiннi папери без
вбудованого опцiону - - - 24 538 - 24 538 Довгостроковi державнi борговi цiннi папери з вбудованим опцiоном
- - - 7 604 - 7 604 Короткостроковi облiгацiї, випущенi Державною iпотечною установою - - - 953 - 953
Короткостроковi державнi борговi цiннi папери - - - 3 227 - 3 227 Iншi фiнансовi активи Дебiторська
заборгованiсть за операцiями з клiєнтами 318 - - - - 318 Iнше 172 - - - - 172 ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ
66 461 90 354 34 336 36 322 2 176 229 649 НЕФIНАНСОВI АКТИВИ 25 156 ВСЬОГО АКТИВIВ 254 805
Станом на 31 грудня 2017 року та 2016 року всi фiнансовi зобов’язання Банку облiкованi за амортизованою
вартiстю. Нижче в таблицi показана звiрка фiнансових активiв з цими категорiями оцiнки станом на 31 грудня
2016 року: У мiльйонах українських гривень Кредити та дебiторська забор-гованiсть Активи для подальшого
продажу Активи за справедливою вартiстю через фiнансовий результат, що утримуються для торгiвлi Активи,
що утри-муються до погашення Дебiторська забор-гованiсть за фiнансовим лiзингом Всього АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти та обов’язковi резерви 30 159 - - - - 30 159 Заборгованiсть банкiв Гарантiйнi
депозити в банках 2 410 - - - - 2 410 Кредити та аванси клiєнтам Кредити юридичним особам 9 320 - - - - 9 320
Кредити фiзичним особам – кредитнi картки 15 830 - - - - 15 830 Кредити фiзичним особам – iпотечнi кредити
2 011 - - - - 2 011 Кредити фiзичним особам – кредити на придбання автомобiля 13 - - - - 13 Кредити фiзичним
особам – споживчi кредити 961 - - - - 961 Кредити фiзичним особам – iншi кредити 351 - - - - 351 Кредити
пiдприємствам малого та середнього бiзнесу (МСП) 902 - - - - 902 Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим
лiзингом - - - - 14 195 14 195 Вбудованi похiднi фiнансовi активи - - 27 044 - - 27 044 Iнвестицiйнi цiннi папери
для подальшого продажу Державнi облiгацiї - 64 408 - - - 64 408 Акцiї, що не мають котирувань - 1 - - - 1 Iншi
фiнансовi активи Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами 161 - - - - 161 Iнше 68 - - - - 68
ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 62 186 64 409 27 044 - 14 195 167 834 НЕФIНАНСОВI АКТИВИ 37 349
ВСЬОГО АКТИВIВ 205 183
31 Операцiї з пов’язаними сторонами Вiдповiдно до МСБО 24 "Операцiї з пов'язаними сторонами" сторони, як
правило, вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд загальним контролем, спiльним контролем або
одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати суттєвий вплив при прийняттi фiнансових та
оперативних рiшень. Пiд час розгляду кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж
пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. Примiтка
31
вiдображає лише значнi суми. Станом на 31 грудня 2017 та 2016 року, 100% акцiонерного капiталу Банку
належали державi у особi Мiнiстерства фiнансiв України, яке стало єдиним акцiонером Банку пiсля
нацiоналiзацiї у груднi 2016 року. Див. Примiтку 1. Операцiї та залишки за розрахунками з пов'язаними
сторонами пiсля нацiоналiзацiї в основному складаються з операцiй з українськими компанiями, пов'язаних з
державою (як безпосередньо, так i опосередковано знаходяться пiд контролем i суттєвим впливом держави) i
акцiонером. Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року залишки по операцiях з пов’язаними

сторонами були: 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. У мiльйонах українських гривень Акцiонер Керiв-ництво
Асоцiйованi та дочiрнi компанiї Компанiї пiд контролем основних акцiонерiв Акцiонер Керiв-ництво
Асоцiйованi та дочiрнi компанiї Компанiї пiд контролем основних акцiонерiв Грошовi кошти та їх еквiваленти
та обов’язковi резерви - - 34 5 408 - - 170 6 008 Заборгованiсть банкiв - - - 2 903 - - 2 - Загальна сума кредитiв та
авансiв клiєнтам (процентна ставка за угодою: 2017 рiк - гривнi – 14%, долари США – 11%; 2016 рiк - гривнi –
15%, долари США – 12%) - - - 362 - - 2 365 Мiнус: резерв на знецiнення кредитiв - - - (324) - - - (340) Вбудованi
похiднi фiнансовi активи 34 336 - - - 27 044 - - - Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу 90 353 - - 1
64 409 - - - Iнвестицiйнi цiннi папери, що утримуються до погашення 35 369 - - 953 - - - - Iнвестицiї у дочiрнi та
асоцiйованi компанiї - - 147 - - - 433 - Iншi фiнансовi активи - - 53 19 - - - 2 Iншi активи - - - - - - 53 Заборгованiсть перед НБУ - - - 12 394 - - - 18 047 Заборгованiсть перед банками та iншими фiнансовими
органiзацiями - - 149 - - - 14 - Кошти клiєнтiв (процентна ставка за угодою: 2017 рiк: гривнi – 5%, долари США
– 2%, євро –3%; 2016 рiк: гривнi – 3%, долари США – 11%, євро – 9%) - 13 36 455 - 75 5 11 Iншi фiнансовi
зобов'язання - - - 502 - - 485 - Нижче наведено доходи та витрати по операцiях з пов’язаними сторонами в
перiод за 12 мiсяцiв 2017 року та за перiод з 19 по 31 грудня 2016 року: 12 мiсяцiв 2017 року За перiод з 19 по
31 грудня 2016 року У мiльйонах українських гривень Акцiонер Керiв-ництво Асоцiйованi та дочiрнi компанiї
Компанiї пiд контролем основних акцiонерiв Акцiонер Керiв-ництво Асоцiйованi та дочiрнi компанiї Компанiї
пiд контролем основних акцiонерiв Процентнi доходи 7 872 - 7 231 51 - 21 3 Процентнi витрати - - - (2 806) (17) (192) (210) Доходи за виплатами та комiсiйними - - - 9 Прибутки мiнус збитки вiд вбудованих похiдних
фiнансових iнструментiв 3 399 - 1 - - - - - (Збитки мiнус прибутки)/прибутки мiнус збитки вiд переоцiнки
iноземної валюти 689 - (21) (7) - - (89) - Зменшення корисностi iнвестицiї в асоцiйовану компанiю - - (286) - - - - Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати, за винятком винагороди керiвництву - - (15) (8) - - (2) (1)
Нижче наведено доходи та витрати по операцiях з пов’язаними сторонами до змiни власникiв: За перiод, що
закiнчився 19 грудня 2016 р. У мiльйонах українських гривень Акцiонер Керiвництво Асоцiйованi та дочiрнi
компанiї Компанiї пiд контролем основних акцiонерiв Процентнi доходи - - 16 4 933 Процентнi витрати (84)
(50) (1 528) (353) Вiдрахування до резерву на знецiнення кредитiв та авансiв клiєнтам - - - 2 820 Доходи за
виплатами та комiсiйними - - - 44 Збитки мiнус прибутки вiд похiдних фiнансових iнструментiв - - - 4 437
(Збитки мiнус прибутки)/прибутки мiнус збитки вiд переоцiнки iноземної валюти - (1) (1 864) 1 454 Iншi
доходи - - - 12 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати, за винятком винагороди керiвництву - - (2) (4)
Загальнi суми кредитiв, наданих пов’язаним сторонам та повернутих пов’язаними сторонами в перiод за 12
мiсяцiв 2017 року та за перiод з 19 по 31 грудня 2016 року: 12 мiсяцiв 2017 року За перiод з 19 по 31 грудня
2016 року У мiльйонах українських гривень Акцiонер Керiв-ництво Асоцiйованi та дочiрнi компанiї Компанiї
пiд контролем основних акцiонерiв Акцiонер Керiв-ництво Асоцiйованi та дочiрнi компанiї Компанiї пiд
контролем основних акцiонерiв Суми, наданi пов’язаним сторонам за перiод - 1 - 105 890 - 5 - - Суми,
повернутi пов’язаними сторонами за перiод - 1 272 103 836 - 5 - - Суми, отриманi вiд пов’язаних сторiн за
перiод - - - 17 689 - - - 26 746 Суми, повернутi пов’язаним сторонам за перiод - - - 25 568 - - - 25 000 Суми,
наданi по iнвестицiйним цiнним паперам для подальшого продажу вiд пов’язаних сторiн за перiод 26 853 - - - - - - Суми, отриманi по iнвестицiйним цiннiм паперам для подальшого продажу вiд пов’язаних сторiн за перiод
4 521 - - 1 406 - - - - Суми, наданi по iнвестицiйним цiнним паперам, що утримуються до погашення
пов’язаним сторонам за перiод 35 739 - - 985 - - - - Суми, отриманi по iнвестицiйним цiнним паперам, що
утримуються до погашення пов’язаним сторонам за перiод 1 263 - - 45 - - - - Загальнi суми кредитiв, наданих
пов’язаним сторонам та повернутих пов’язаними сторонами до змiни власникiв: За перiод, що закiнчився 19
грудня 2016 р. У мiльйонах українських гривень Акцiонер Керiвництво Асоцiйованi компанiї Компанiї пiд
контролем основних акцiонерiв Суми, наданi пов’язаним сторонам за перiод - 35 - 10 952 Суми, повернутi
пов’язаними сторонами за перiод - 35 - 49 437 За 12 мiсяцiв 2017 року винагорода членiв Правлiння складалася
iз заробiтної платнi, вiдрахувань у пенсiйний фонд та iнших короткострокових виплат у загальнiй сумi 44
мiльйонiв гривень (за 12 мiсяцiв 2016 року: 19 мiльйонiв гривень). Нормативнi критерiї iдентифiкацiї
пов'язаних сторiн Критерiї iдентифiкацiї пов'язаних сторiн згiдно з МСБО 24 вiдрiзняються вiд критерiїв,
встановлених Постановою Нацiонального банку України "Про затвердження Положення про визначення
пов'язаних iз банком осiб" № 315 вiд 12 травня 2015 року (зi змiнами) (Постанова № 315). Кредитний
портфель, що представлений як "Кредити, що управляються як окремий портфель" у сумi 185 575 мiльйонiв
гривень (на 31 грудня 2016 року: 191 139 мiльйонiв гривень), як зазначено в Примiтцi 9, класифiкується як
пов'язаний з попереднiми акцiонерами вiдповiдно до Постанови № 315.
32 Змiни у зобов’язаннях, що виникають у результатi фiнансової дiяльностi У мiльйонах українських гривень
Заборгованiсть перед НБУ Власнi борговi цiннi папери та iншi позиковi кошти Усього Балансова вартiсть на 1
сiчня 2016 р. 27 079 9 271 36 350 Погашення заборгованостi перед НБУ (33 663) - (33 663) Надходження
коштiв вiд НБУ 25 000 - 25 000 Курсовi рiзницi - 935 935 Конвертацiя зобов’язань у капiтал - (9 062) (9 062)
32
Iнше (369) (132) (501) Балансова вартiсть на 31 грудня 2016 р. 18 047 2 18 049 Погашення заборгованостi перед
НБУ (7 212) - (7 212) Надходження коштiв вiд НБУ 1 500 - 1 500 Iнше 59 - 59 Балансова вартiсть на 31 грудня
2017 р. 12 394 2 12 396 Стаття «Iнше» мiстить вплив нарахованих, але не сплачених вiдсоткiв за
заборгованiстю перед НБУ, власними борговими паперами та iншими позиковими коштами. Банк класифiкує

сплаченi вiдсотки як грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi.

33

33 Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду 12 березня 2018 року, пiсля закiнчення звiтного перiоду, Кабiнет
Мiнiстрiв України схвалив засади стратегiчного реформування державного банкiвського сектору, у тому числi
для Банку, та на основi схваленої Засади, Мiнiстерство Фiнансiв України затвердило основнi напрямки
дiяльностi та завдання Банку, а саме: - продовжити збiльшення роздрiбного сегменту; - активiзувати МСБ; почати розвивати корпоративний сегмент; - вдосконалити систему управлiння ризиками та досягнути
стягнення заборгованостi за непрацюючими кредитами; - запустити програму з оптимiзацiї операцiйних
витрат; Також, було затверджено ключовi метрики, якi Банк повинен досягнути 2022 року: - чистий прибуток
у сумi 8.4 мiльярдiв гривень; - спiввiдношення витрати до доходiв - 48%; - рентабельнiсть власного капiталу 25%; - сумарний дохiд для акцiонера 81 мiльярдiв гривень (визначається як сукупна вартiсть дивiдендiв,
надходжень вiд вiдчуження акцiй отриманих акцiонером за 2018-2022 роки та вартостi пакету акцiй у
державнiй власностi у 2022 роцi).
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15 Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя Станом на 31 грудня 2017 Банк мав нерухоме
майно загальною балансовою вартiстю 11 268 мiльйонiв гривень року, як врегулювання прострочених
кредитiв клiєнтiв (на 31 грудня 2016 року: 21 836 мiльйонiв гривень), включаючи 807 мiльйонiв гривень
визнаних у складi майна у 2017 роцi. Банк планує реалiзувати цi активи у ходi звичайної дiяльностi. Данi
активи було визнано за справедливою вартiстю на дату їх отримання. Станом на 31 грудня 2017 року Банк
визнав знецiнення майна, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя у сумi 11 329 мiльйонiв
гривень. Крiм того, майно у сумi 230 мiльйонiв гривень було списано протягом 2017 року як таке, що не
пiдлягає вiдшкодуванню.

