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Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2018 року
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, м. Київ, Грушевського, 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 квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

11.06.2018

2. Квартальна інформація
розміщена на сторінці

11.06.2018

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

в мережі
Інтернет

(дата)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
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
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

X

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності

X

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
21. Примітки:
1. За звiтний перiод ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" не брав участi у створеннi юридичних осiб.
2. 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.
3. Iнформацiю про облiгацiї емiтента не заповнено у зв'язку з тим, що станом на кiнець звiтного
перiоду вiдсутнi непогашенi випуски облiгацiй.
4. 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.
5. У звiтi не розкрито паспортнi данi посадових осiб, оскiльки не отримано вiдповiдної згоди
фiзичних осiб.
6. 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.
7. Iнформацiю про викупленi емiтентом власнi цiннi папери не заповнено, оскiльки у звiтному
кварталi викуп власних акцiй емiтентом не проводився, вiдповiднi рiшення не ухвалювались.
8. 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).
9. Протягом I кварталу 2018 року рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, про надання згоди на вчинення значних правочинiв та на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть, не приймалися.
10. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва) - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" не випускав цiльових облiгацiй виконання зобов`язань за
якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
11. Фiнансову звiтнiсть емiтента, яка складена за положенням (стандартами) бухгалтерського
облiку у звiтi не надано, у зв'язку з тим, що фiнансова звiтнiсть емiтента складається за
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
12. Iнформацiя щодо посади корпопративного секретаря не заповнена у зв'язку з тим, що протягом
звiтного перiоду на посаду корпоративного секретаря нiкого не призначено. Дата введення посади
корпоративного секретаря - 21.01.2017.
13.Додаткова iнформацiя, що не передбачена дiючою редакцiєю Положення № 2826, але
передбачена частиною п'ятою статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок":
1). Промiжна фiнансова звiтнiсть за I квартал 2018 року не була перевiрена аудитором.
2). ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» повiдомляє про вiдсутнiсть важливих подiй, якi вiдбулися у
продовж 1 кварталу 2018 року, та якi не були розкритi у промiжнiй скороченiй окремiй фiнансовiй
звiтностi за три мiсяця, що закiнчилися 31 березня 2018 року.
Основнi ризики та невизначеностi для дiяльностi ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» є характерними для
усiх банкiвських установ України та є стандартними ризиками банкiвської дiяльностi (кредитний,

процентний, валютний та ризик лiквiдностi).
Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть емiтента є:
• 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
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.
3). Твердження щодо промiжної iнформацiї:
Керiвництво пiдтверджує офiцiйну позицiю, що наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова
звiтнiсть, пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ),
вимогами Нацiонального банку України щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi
банками України за 1 квартал 2018 року, вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв,
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки банку.
Керiвництво вважає, що промiжна скорочена окрема фiнансова звiтнiсть вiдображає всi
коригування, необхiднi для достовiрного подання фiнансового стану Банку, результатiв дiяльностi,
звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за промiжний звiтнiй перiод,
промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до
частини четвертої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
4. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права
голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано iншiй особi.
Єдиним акцiонером Банку, якому належить 100% акцiй Банку, є держава в особi Мiнiстерства
фiнансiв України.
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”.
Станом на кiнець звiтного перiоду ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» випустив акцiї простi
бездокументарнi iменнi у кiлькостi 735 927 657 штук загальною номiнальною вартiстю 206 059 743
960,00 гривень.
Дата реєстрацiї: 22.12.2017. Номер свiдоцтва: 115/1/2017. ISIN: UA4000121388.

III. Основні відомості про емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

1. Повне найменування
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)

189994743960.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать 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)

22696

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

64.19 Iншi види грошового посередництва, 64.92
Iншi види кредитування, 64.99 Надання iнших
фiнансових послуг (крiм страхування та
пенсiйного забезпечення), н. в. i. у.

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 в 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"

22

05.10.2011

Нацiональний банк
України

Необмежена

Опис
Генеральна лiцензiя на здiйснення
валютних операцiй
Опис

Банкiвська лiцензiя не має термiну дiї та не потребує його продовження.
22

05.10.2011

Нацiональний банк
України

Необмежена

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

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
– депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна
АЕ № 263148 12.06.2013
дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
– депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз
АЕ № 263147 12.06.2013
зберiгання активiв iнститутiв спiльного
iнвестування
Опис
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
- дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. АЕ № 185058 17.10.2012
Дилерська дiяльнiсть
Опис
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
- дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. АЕ № 185059 17.10.2012
Брокерська дiяльнiсть
Опис
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
– депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз
АЕ № 263149 12.06.2013
зберiгання активiв пенсiйних фондiв
Опис

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Необмежена
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Необмежена
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Необмежена
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Необмежена
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
Необмежена

Необмежена

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Член Правлiння – Перший заступник Голови Правлiння Банку
Сергеєв Олег Миколайович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

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

1960
Вища. Тернопiльська академiя народного господарства,
спецiальнiсть “Фiнанси i кредит”, 1997. Львiвський орден Ленiна
полiтех. iнституту iм. Ленiнського комсомолу, спецiальнiсть
“Автоматизованi системи управлiння”, 1982.
34
Керуючий Захiдного регiону (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”.
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Член Правлiння - Перший заступник Голови Правлiння
Пахачук Галина Данилiвна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

1966
Вища. Київський державний економiчний унiверситет.
Спецiальнiсть «Фiнанси i кредит», спецiалiст, 1994.
31

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Директор Департаменту боргової полiтики Мiнiстерства Фiнансiв
України.

8. Опис

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб: 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.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Банку
Дрелiнг Олександр Геннадiйович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

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

1963
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.
37
Директор департаменту пiдтримки IТ систем ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Райффайзен Банк Аваль”.
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Член Правлiння Банку
Харiтiч Сергiй Володимирович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1981
Вища. Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет.
Спецiальнiсть “Iнформацiйнi управляючi системи та технологiї”,
спецiалiст, 2005.
14
Заступник керiвника Центру електронного бiзнесу ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ
"ПРИВАТБАНК".
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi

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

Член Правлiння – Головний бухгалтер Банку
Ярмоленко Валентина Василiвна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

5. Освіта

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

8. Опис

1962
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.
32
Головний бухгалтер — директор департаменту облiку та податкiв
Фiнансового блоку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”.
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.

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)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада

21
Першиий заступник Мiнiстра фiнансiв України.
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Посадова особа є представником акцiонера Банку - Держави
Україна в особi Мiнiстерства фiнансiв України.
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. Опис

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Посадова особа є незалежним директором.

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

Член Наглядової ради Банку
Малiж Франсiс (Francis Malige)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1968

5. Освіта

Вища

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

8. Опис

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

27
Директор вiддiлу фiнансових установ ЄБРР (Велика Британiя),
Керуючий Директор у країнах Схiдної Європи та Кавказу ЄБРР
(Україна).
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Посадова особа є незалежним директором.
Член Наглядової ради Банку
Стiвен А.Сiлiг (Steven A.Seelig)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1944

5. Освіта

Вища

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

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
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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).
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Посадова особа є незалежним директором.
Член Наглядової ради Банку
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. Опис

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Посадова особа є незалежним директором.

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

Голова Наглядової ради
Акчакоча Енгiн Расiх (Akcakoca Engin Rasih)

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1951

5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

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

Вища
44
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 здоров’я), Туреччина; Член ради директорiв Камiл Язiсi
Йонетiм ве Денетiм А.С. (Kamil Yaz?c? Y?netim ve Denetim A.?.),
Туреччина; Член Наглядової ради ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”.
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб
протягом звiтного перiоду: на пiдставi Протоколу засiдання № 19
Наглядової ради ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, проведеного 23 червня
2017 року, Акчакоча Енгiн Расiх (Akcakoca Engin Rasih) (посадовою
особою не надано згоду на розкриття паспортних даних) обраний на
посаду Голови Наглядової ради.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у
вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Посадова особа є незалежним директором.
Член Наглядової ради Банку
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. Опис

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Посадова особа є незалежним директором.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Голова Ревiзiйної комiсiї
Свистун Андрiй Олександрович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1977

5. Освіта

Вища

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. Опис

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб: 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 обрано до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК".
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.

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

Член Ревiзiйної комiсiї
Гурманчук Андрiй Анатолiйович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища

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

12
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. Опис

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

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб: 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 обрано до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК".
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Член Ревiзiйної комiсiї
Шевчук Сергiй Iванович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1979

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

16

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Старший контролер-ревiзор 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; заступник директора
департаменту - начальник вiддiлу Департаменту контролю у галузi
промисловостi, енергетики, транспорту та фiнансових послуг
Держаудитслужби.

8. Опис

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб: 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 обрано до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК".
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.

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

Голова Правлiння Банку
Петр Крумханзл

-

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. Опис

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.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.

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

Член Правлiння Банку
Бережний Олексiй Миколайович

1959
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.
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Заступник Голови Правлiння — директор департаменту
фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА КОМЕРIЙНОГО БАНКУ “ХРЕЩАТИК”.

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.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.

8. Опис

1. Посада

Член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Банку

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

Самарiна Ганна Юрiївна

1974
Вища, Донецкий государственный университет , спецiальнiсть Економiчна теорiя, 1996р.

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

21
Заступник Голови Правлiння - начальник департаменту фiнансiв
ПАТ "УкрСиббанк"; консультант, департамент фiнансiв ПАТ
"УкрСиббанк"
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.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.

8. Опис

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ернст енд Янг
Аудиторськi послуги»
Товариство з обмеженою відповідальністю
33306921
Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19а

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Свiдоцтво П 000241

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

19.03.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 490-30-00 (044) 490-30-30

8. Вид діяльності
9. Опис

69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту;
консультування з питань оподаткування 78.30 Iнша дiяльнiсть iз
забезпечення трудовими ресурсами 70.22 Консультування з питань
комерцiйної дiяльностi й керування
Аудит рiчної фiнансової звiтностi Банку.

1. Найменування

«Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг»

2. Організаційно-правова
форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

37413337
Україна, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, 4-А, Лiтера А

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Свiдоцтво № 8

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

10.04.2012

7. Міжміський код та
телефон/факс

8. Вид діяльності

9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

(044) 383-59-64 (044) 383-27-50
70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування
82.30 Органiзування конгресiв i торговельних виставок 63.91
Дiяльнiсть iнформацiйних агентств 72.19 Дослiдження й
експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних
наук
Надання рейтингових послуг, визначення кредитного рейтингу банку.
Fitch Ratings CIS Ltd.
Іноземне підприємство
E14 5 GN Great Britain - London 30 North Colonnade, Canary Wharf
-

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс

+44 20 3530 1000 -

8. Вид діяльності

Присвоєння та спостереження за кредитними рейтингами емiтента.

9. Опис

Присвоєння та спостереження за кредитними рейтингами емiтента.

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Standard and Poor’s Credit Marnket Services Europe Limited
Іноземне підприємство
125009 Росiйська Федерацiя - м. Москва вул. Воздвиженка, 4/7, будiвля
2

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

-

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс

+7 495 783 4000 +7 495 783 4001

8. Вид діяльності

Присвоєння та спостереження за кредитними рейтингами емiтента.

9. Опис

Присвоєння та спостереження за кредитними рейтингами емiтента.

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Нацiональний банк України
Орган державної влади
00032106
вул. Iнститутська, 9, Київ, 01601, Україна
Дiє без лiцензiї.

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(044) 253-01-80 (044) 230-20-33, (044) 253-77-50 (044) 253-77-50
Депозитарна дiяльнiсть Нацiонального банку України
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.
Публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з
обслуговування договорiв на фiнансових ринках»
Акціонерне товариство
35917889
04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ No263463

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

04.10.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

(044) 585-42-42 (044) 481-00-99 (044) 481-00-99
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова дiяльнiсть

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

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».
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ»
Акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Правила ЦД ЦП No2092

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

01.10.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

(044) 591-04-00, 591-04-40 (044) 482-52-14
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв.
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги, пов'язанi iз
провадженням депозитарної дiяльностi, проводить операцiй у системi
депозитарного облiку, здiйснює контроль за депозитарними
установами та регулює вiдносини, що виникають в процесi
провадження депозитарної дiяльностi мiж ПАТ "Нацiональний
депозитарiй Украiїни" та його клiєнтами - емiтентами, депозитарними
установами, Нацiональним банком України, депозитарiямикореспондентами, Розрахунковим центром, клiринговими установами
та iншими особами вiдповiдно до законодавства України.
Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державне підприємство
21676262
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Дiє без лiцензiї

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

(044) 498-38-15 органiзацiйне, технiчне та ресурсне забезпечення реалiзацiї
повноважень НКЦПФР в сферi розкриття iнформацiї на ринку цiнних
паперiв
Послуга з iнформацiйно-технiчної пiдтримки.

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Страхова компанiя «АХА
Страхування Життя»
Товариство з обмеженою відповідальністю
35692536
04070, м. Київ, вул. Iллiнська, буд. 8

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ № 284381

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

11.02.2014

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(044) 390-72-86, 496-72-86 Страхова дiяльнiсть (64.92 Iншi види кредитування 65.11 Страхування
життя 65.20 Перестрахування 66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої
шкоди 66.22 Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 66.29 Iнша
допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйн забез)
страхування вiд нещасних випадкiв;
страхування здоров`я на випадок хвороби.
Приватне акцiонерне товариство «Страхова Компанiя «ПРОВIДНА»
Приватне акціонерне товариство
23510137
03049, м. Київ, Повiтрофлотський пр., 25

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АВ № 520914

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

16.02.2010

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ

0 800 30 10 30 Страхова дiяльнiсть (65.12 Iншi види страхування, крiм страхування
життя 65.20 Перестрахування)
Здiйснення страхування вiдповiдальностi перед третiми
особами;
страхування майна;
страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ;
Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “УНIКА”
Приватне акціонерне товариство
20033533

4. Місцезнаходження

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

5. Номер ліцензії або

АЕ № 293990

іншого документа на цей
вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

07.08.2014
(044) 225-6000 Страхова дiяльнiсть (65.12 Iншi види страхування, крiм страхування
життя)
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА
«ТАС»
Приватне акціонерне товариство
30115243
03062 Україна - м. Київ пр-т Перемоги, 65
АВ №500441

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

+38(044) 536-00-20 +38(044) 536-00-21
Страхова дiяльнiсть
Здiйснення страхування наземного транспорту (крiм залiзничного);
Moody's Investors Service Limited, Russian Branch
Іноземне підприємство
Russia 125 047 - Moscow 1st Tverskaya-Yamskaya Street, 21 Four Winds
Plaz
-

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

+44 20 7772 5454 -

9. Опис

Присвоєння та спостереження за кредитними рейтингами емiтента

1. Найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА
«КРАЇНА»

2. Організаційно-правова

Публічне акціонерне товариство

форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

20842474
04176, м. Київ, Подiльський р-н, вул. Електрикiв, 29А
АВ №528587

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

044) 590-48-00 (044) 590-48-01
Страхова дiяльнiсть
Здiйснення страхування вiдповiдальностi перед третiми
особами;
страхування майна;
страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ;
АВ №528587 вiд 07.04.2010р., АВ №528583 вiд 07.04.2010р.; АВ
№528580 вiд 07.04.2010р
White & Case LLP
Іноземне підприємство
Great Britain - London EC2N 1DW 5 Old Broad Street
-

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

44 20 7532 1000 -

9. Опис

Reistration No. GB 244 1469 69
Консультацiйнi послуги

1. Найменування

AlixPartners Services UK LLP

2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

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

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та

44 20 7098 7400 -

телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Реєстрацiйний код ОС397453
Консультацiйнi послуги
Hogan Lovells International LLP
Іноземне підприємство
UNITED KINGDOM - London EC21A 2FG Atlantic House, Holborn
-

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

44 20 7296 2001 Реєстрацiйний номер ОС323639.
Юридичнi послуги
АДВОКАТСЬКЕ ОБ“ЄДНАННЯ « ЮРИДИЧНА ФIРМА «ЕКВО»
Інші об'єднання юридичних осіб
40832624
04053 Україна - м. Київ пров. Бехтеревський, 4 А, н/п №19
-

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

044 4909100 Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Юридичнi послуги
Kroll Assoiates U.K. Limited
Іноземне підприємство
UNITED KINGDOM - London EC4A 4AB Nexus Place, 25 Farringdon
Street
-

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

44 20 7029 5000 Company No. 02020412
Консультацiйнi послуги
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan UK LLP
Іноземне підприємство
UNITED KINGDOM - London WC1V 6LJ 90 High Holborn
-

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

44 20 7653 2000 Реєстрацiйний код ОС337278
Консультацiйнi послуги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АСТЕРС
КОНСАЛТ»
Товариство з обмеженою відповідальністю
38546868
03150 Україна - м. Київ вул. А. Барбюса, буд. 40
-

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

044 2306000 Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Юридичнi послуги
Chrysses Demetriades & Co LLC
Іноземне підприємство
Cyprus - Limassol 13 Georgiou Karaiskakis Street, 3032

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

-

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

357 25 588055 Юридичнi послуги
Antis Triantafyllides & Sons LLC
Іноземне підприємство
Cyprus - 1065 Nicosia Capital Center, 9th floor, 2-4 Arch. Makarios III
-

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

357 22 670 670 Юридичнi послуги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «
ЮРИДИЧНА ФIРМА « ЕВРIС"
Товариство з обмеженою відповідальністю
41521136
01030 Україна - м. Київ вул. Б. Хмельницького, 52
-

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

+380930180433 Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi права
Юридичнi послуги

VIII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

115/1/2017

Нацiональна
комiсiя зцiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000121388

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

280

735927657

206059743960

100.00

22.12.2017

Опис

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.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку

X

223809

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

2

X

X

за облігаціями (за кожним власним
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

3980

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

227897

X

X

Види зобов'язань

у тому числі:

Опис:

Примiтка: цифри зазначенi в мiльйонах українських гривень.

Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс)
на 31.03.2018 (число, місяць, рік)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

27621

25296

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
України

0

0

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

0

0

Кошти в інших банках

4976

4516

Кредити та заборгованість клієнтів

41364

38335

Цінні папери в портфелі банку на продаж

156026

161012

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії

30

30

Інвестиційна нерухомість

578

579

0

0

184

184

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

3251

3326

Інші фінансові активи

318

490

20182

20920

117

117

254647

254805

Кошти банків

13227

12628

Кошти клієнтів

210582

212750

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

0

0

Боргові цінні папери, емітовані банком

2

2

Інші залучені кошти

0

0

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

106

106

Резерви за зобов’язаннями

1736

2317

Інші фінансові зобов’язання

1504

1485

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл

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

Інші зобов'язання

610

595

Субординований борг

130

129

0

0

227897

230012

206060

206060

Емісійні різниці

23

23

Незареєстрований статутний капітал

0

0

Інший додатковий капітал

0

0

Резервні та інші фонди банку

6211

6211

Резерви переоцінки

120

268

-197838

-199943

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

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

Результат вiд операцiй з власниками: звiтний перiод
12174, попереднiй перiод 12174

Власний капітал – усього за додатковими статтями

12174

12174

0

0

Усього власного капіталу

26750

24793

Усього зобов'язань та власного капіталу

254647

254805

Неконтрольована частка

З
примiтками
до
фiнансової
звiтностi
можна
ознайомитись
https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost у Роздiлi "Щоквартальний".
Затверджено до випуску та підписано
30.05.2018

року

Голова правління

за

посиланням:

Крумханзл П.
(підпис, ініціали, прізвище)

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

Головний бухгалтер

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

Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 1 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи

6767

5837

Процентні витрати

-3512

-5136

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

3255

701

32

-2337

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

3287

-1636

Комісійні доходи

4410

2705

Комісійні витрати

-1002

-647

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

0

0

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

0

0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

0

0

Результат від операцій з іноземною валютою

97

480

3291

294

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

-4120

1377

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

0

0

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями

0

0

435

314

-2771

-2143

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

Результат від переоцінки іноземної валюти

Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

0

0

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників

Iншi збитки мiнус прибутки: звiтний перiод 27,
попереднiй перiод 0

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями

27

0

3654

744

Витрати на податок на прибуток

0

0

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

0

0

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

0

0

3654

744

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових
потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

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

Нереалiзований прибуток за iнвестицiйними
цiнними паперами, якi є в наявностi для продажу:
звiтний перiод 803, попереднiй перiод-29

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

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

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

803

-29

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

0

0

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

803

-29

Інший сукупний дохід після оподаткування

803

-29

Усього сукупного доходу за рік

4457

715

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

0

0

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

0

0

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

0

0

Прибуток (збиток), що належить:

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

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

З примiтками до фiнансової звiтностi можна ознайомитись за
https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost у Роздiлi "Щоквартальний".
Затверджено до випуску та
підписано
30.05.2018

року

Голова правління

посиланням:

Крумханзл П.
(підпис, ініціали,
прізвище)

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

Головний
бухгалтер

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

Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 1 квартал 2018 року
Належить власникам материнської компанії
Найменування
Примітки статутний
статті
капітал

1

3

4

5

6

7

8

50695

23

111591

1619

1304

-176048

0

0

0

0

0

0

50695

0

111591

1619

1304

-176048

прибуток/(збиток)
за рік

0

0

0

0

0

744

інший сукупний
дохід

0

0

0

0

-29

0

Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат

0

0

9800

0

0

0

Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів

0

0

0

0

0

0

Незареєстрований

0

0

0

0

-5

5

Залишок на
кінець періоду,
що передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)
Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та вплив
переходу на нові
та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення
Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду

2

емісійні
різниці та незареєстрований резервні
резерви нерозподілений дода
інший
статутний
та інші
переоцінки
прибуток
ст
додатковий
капітал
фонди
капітал

99

99

Усього сукупного
доходу:

13

статутний капітал
Операції з
акціонерами

0

0

0

0

0

0

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

0

0

0

0

0

0

купівля

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

анулювання

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

0

0

0

0

0

0

50695

23

121391

1619

1270

-175299

прибуток/(збиток)
за рік

0

0

0

0

0

3654

інший сукупний
дохід

0

0

0

0

803

0

Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів

0

0

0

0

0

0

Незареєстрований
статутний капітал

0

0

0

0

0

0

Операції з
акціонерами

0

0

0

0

0

0

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

0

0

0

0

0

0

Емісія акцій:

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

Залишок на
кінець
попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу:

Емісія акцій:

11

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

анулювання

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

0

0

0

0

0

0

Додаткові статті –
опис статей та
вміст показників

залишок на початок звiтного перiоду:0,206060,23,0,6211,268,-199943,12174,24793,0,24793; вплив змiн
вплив переходу на новi та/або переглянутi стандарти i тлумачення:0,0,0,0,0,-946,-1554,0,-2500,0,-2500
перiоду:0,206060,23,0,6211,-678,-201497,12174,22293,0,22293; переведення резерв

Додаткові статті –
усього за
додатковими
статтями

206060

23

0

6211

-683

-201492

Залишок на
кінець звітного
періоду

206060

23

0

6211

120

-197838

Статтю "Амортизацiя резерву переоцiнки основних засобiв або реалiзований результат" iз
"Залишок на кiнець перiоду, що передує попередньому перiоду (до перерахунку) вважати
вiрною статтею "Збiльшення акцiонерного капiталу, профiнансоване за рахунок державних
облiгацiй".
Статтю "Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв" 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 "Незареєстрований статутний капiтал" iз "Залишок на кiнець перiоду, що передує
попередньому перiоду (до перерахунку) вважати вiрною статтею "Переведення резервiв".
З примiтками до фiнансової звiтностi можна ознайомитись за посиланням:
https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost у Роздiлi "Щоквартальний".
Затверджено до випуску та
підписано
30.05.2018

року

Голова правління

Крумханзл П.
(підпис, ініціали,
прізвище)

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

Головний
бухгалтер

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

12

Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 1 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

4230

4099

Процентні витрати, що сплачені

-3619

-5169

Комісійні доходи, що отримані

4410

2705

Комісійні витрати, що сплачені

-1002

-647

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

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

0

2

Результат операцій з іноземною валютою

366

314

Інші отримані операційні доходи

435

314

Виплати на утримання персоналу, сплачені

-1176

-907

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-1210

-1043

0

0

2434

-166

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

3

-29

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

-550

280

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів

-2660

-3075

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

129

-142

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

370

21

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

715

-97

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

2399

10216

88

0

-664

-488

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

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

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

0

0

2264

6520

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

-2614

-4040

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж

3305

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

-107

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

0

1400

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів

0

0

Придбання асоційованих компаній

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

2

3

-143

0

Надходження від реалізації основних засобів

0

0

Придбання нематеріальних активів

0

0

Надходження від вибуття нематеріальних активів

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

443

-2637

Емісія простих акцій

0

0

Емісія привілейованих акцій

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

0

0

Викуп власних акцій

0

0

Продаж власних акцій

0

0

Отримання субординованого боргу

0

0

Погашення субординованого боргу

0

0

Отримання інших залучених коштів

0

0

Повернення інших залучених коштів

0

-3503

Додаткові внески в дочірню компанію

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

0

0

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

Придбання основних засобів

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

Дивіденди, що виплачені

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

0

0

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

0

-3503

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

-337

100

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

2370

480

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

23521

28673

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

25891

29153

Найменування статтi "Надходження вiд реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi" вважати вiрним
"Надходження вiд продажу примiщень, удосконалень орендованого майна та обладнання".
Найменування статтi "Придбання основних засобiв" вважати вiрним "Придбання примiщень,
удосконалень орендованого майна та обладнання". Найменування статтi "Повернення iнших
залучених коштiв" вважати вiрним "Погашеня заборгованостi перед НБУ". З примiтками до
фiнансової
звiтностi
можна
ознайомитись
за
посиланням:
https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost у Роздiлi "Щоквартальний".
Затверджено до випуску та
підписано
30.05.2018

року

Голова правління

Крумханзл П.
(підпис, ініціали,
прізвище)

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

Головний
бухгалтер

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

Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 1 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

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

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
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Вступ Ця окрема промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi за перiод три мiсяцi, якi закiнчилися 31 березня 2018 року для ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» (далi – “Банк”). 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 органiзацiйно-правову форму на публiчне акцiонерне товариство, у якому вiдповiдальнiсть
акцiонерiв обмежена кiлькiстю акцiй, що їм належать, вiдповiдно до законодавства України. Станом на 31
березня 2018 року та на 31 грудня 2017 року, Уряд України є кiнцевою контролючою 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. 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 березня 2018 та 2017 рокiв Фонд
гарантування вкладiв фiзичних осiб забезпечує повернення вкладникам депозитiв до 200 тисяч гривень на
одну особу у випадку, якщо в Банку розпочата процедура лiквiдацiї. Станом на 31 березня 2018 року Банк
має 30 фiлiй i 2 183 функцiонуючих вiддiлень в Українi та фiлiю на Кiпрi (31 грудня 2017: 30 фiлiй i 2 213
функцiонуючих вiддiлень в Українi та фiлiю на Кiпрi). Крiм того, станом на 31 березня 2018 та 2017 рокiв
Банк має представництво в Києвi (Україна). У груднi 2017 року, Правлiння та Наглядова Рада Банку
затвердили план продажу iнвестицiї в асоцiйовану компанiю, яку на кiнець 2017 року було переведено у
статтю активи, утримуванi для продажу. Продаж очiкується протягом дванадцяти мiсяцiв з дати прийняття
рiшення. 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.
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Умови, в яких працює Банк В 2017 роцi зовнiшнi ризики для України в цiлому знизилися. Зростання
свiтової економiки, цiн на фiнансових та сировинних ринках сприяли зменшенню загроз. Прямi
геополiтичнi ризики змiнилися несуттєво. Водночас поступово зростають середньостроковi ризики для
фiнансової стабiльностi. Триває вiдновлення платоспроможностi реального сектору. Компанiї бiльшостi
галузей збiльшили операцiйну прибутковiсть та нормалiзували завдяки цьому боргове навантаження.
Пiдприємства отримують достатнiй прибуток, щоб вчасно обслуговувати кредити. З’являється дедалi
бiльше привабливих для нового кредитування компанiй. Фiнансовий стан компанiй реального сектору вже
не стоїть на завадi вiдновленню кредитування. Водночас критерiї оцiнки платоспроможностi позичальникiв
стали жорсткiшими. 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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Основи подання промiжної скороченої окремої фiнансової звiтностi Рекласифiкацiї У першому кварталi
2018 року Банк провiв аналiз сегменту малий та серереднiй бiзнес, що призвело до додаткового видiлення
цiєї категорiї: У мiльйонах українських гривень За попередньою звiтнiстю Рекласифiкацiя Пiсля
рекласифiкацiї Кредити та аванси клiєнтам Кредити юридичним особам 3 479 (149) 3 330 Кредити
фiзичним особам – iншi кредити 769 (109) 660 Кредити пiдприємствам малого та середнього бiзнесу (МСП)
3 952 258 4 210 Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом – юридичнi особи 317 (126) 191
Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом – пiдприємства малого та середнього бiзнесу (МСП) 126 126 Резерв на знецiнення кредитiв Мiнус резерв на знецiнення за кредитами юридичним особам (1 720)
29 (1 691) Мiнус резерв на знецiнення за кредитами фiзичним особам – iншi кредити (646) 86 (560) Мiнус
резерв на знецiнення за кредитами пiдприємствам малого та середнього бiзнесу (МСП) (1 965) (115) (2 080)
Мiнус резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi за фiнансовим лiзингом – юридичнi особи (27) 13
(14) Мiнус резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi за фiнансовим лiзингом – пiдприємства
малого та середнього бiзнесу (МСП) - (13) (13) У першому кварталi 2017 року були внесенi наступнi
перекласифiкацiї, щоб вiдповiдати презентацiї першого кварталу 2018 року: У мiльйонах українських
гривень За попередньою звiтнiстю Рекласифiкацiя Пiсля рекласифiкацiї Звiт про прибуток чи збиток:
Процентнi доходи 6 095 (258) 5 837 Iншi доходи 56 258 314 Звiт про рух грошових коштiв: Проценти
отриманi 4 357 (258) 4 099 Iншi доходи отриманi 56 258 314 Основа подання iнформацiї. Ця окрема
промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародного стандарту
фiнансової звiтностi (далi - «МСФЗ») 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть». Банк здiйснює свою дiяльнiсть в
сферi, де не вiдчувається значних сезонних або перiодичних коливань операцiйних доходiв протягом
фiнансового року. Будь-якi змiни в цiй промiжнiй звiтностi вимагають схвалення керiвництва, тих, хто
дозволив випустити цю промiжну звiтнiсть. Змiни в облiковiй полiтицi. Облiкова полiтика, прийнята при
пiдготовцi даної промiжної скороченої фiнансової звiтностi вiдповiдає облiковiй полiтицi згiдно якої було
пiдготовлено рiчну фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, за винятком прийняття
нових стандартiв, якi вступили у силу починаючи з 1 сiчня 2018 року. Вiдмiнностi в облiку наведено
нижче. МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» замiнює МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та
оцiнка» для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року. Банк не змiнював порiвняльну iнформацiю
за 2017 рiк щодо фiнансових iнструментiв, що входять у сферу застосування МСФЗ 9. Таким чином,
порiвняльна iнформацiя за 2017 рiк подана вiдповiдно до МСБО 39 i не може бути порiвняною з
iнформацiєю, представленою на 2018 рiк. Вiдмiнностi, що виникають у зв'язку з прийняттям МСФЗ 9, були
визнанi безпосередньо в нерозподiленому прибутку станом на 1 сiчня 2018 року та розкриваються нижче.
Класифiкацiя при первiсному визнаннi визначається на основi бiзнес-моделi, згiдно з якою управляються
данi iнструменти та вiдповiдно до критерiїв SPPI: - iнструменти, якi утримуються з метою отримання
передбачених договором грошових потокiв, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю (АС); iнструменти, якi утримуються з метою отримання передбачених договором грошових потокiв та продажу,
оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (СВIСД); - iнструменти, якi
утримуються для iнших цiлей, оцiнюються за СВПЗ. Оцiнка бiзнес-моделi Банку згiдно якої управлiнський
персонал веде свою дiяльнiсть з управлiння фiнансовими iнструментами та SPPI тестування, що
проводилось для аналiзу характеристик надходжень за фiнансовими активами були використанi для
прийняття рiшення щодо класифiкацiї фiнансових активiв за однiєю с трьох категорiй: амортизованою
собiвартiстю (АС), оцiнкою по справедливiй вартостi з визнанням у звiтi про iнший сукупний (СВIСД)
доход або по справедливiй вартостi з визнанням в звiтi про прибутки i збитки (СВПЗ). Предметом SPPI
тестування були виданi фiнансовi iнструменти, що облiковуються на балансових рахунках. Тестування
проводилось на момент видачi фiнансового iнструменту, з урахуванням подальших змiн. Логiка тесту
полягала у порiвняннi проаналiзованого фiнансового iнструменту з «iдеальним» (benchmark) подiбним
iнструментом. При проведеннi тесту Банк роздiлив всi фiнансовi iнструменти на 2 кластери: - групи
однорiдних активiв, для яких був застосований колективний аналiз; - аналiз договорiв на iндивiдуальный
основi. Фiнансовi активи, для яких SPPI критерiй було виконано, далi управляються вiдповiдно до бiзнесмоделi збирання, з подальшою оцiнкою за амортизованою собiвартiстю, активи, що управляються

вiдповiдно до бiзнес-моделi збирання та продаж, були оцiненi за СВIСД. Фiнансовi активи, якi
управляються вiдповiдно до бiзнес-моделi iнше, були оцiненi за СВПЗ (незалежно вiд виконання критерiю
SPPI). На пiдставi даних станом на 31 березня 2018 року i поточного статусу впровадження, Банк вважає,
що застосування МСФЗ (IFRS) 9 призвело до зменшення нерозподiленного збитку станом на 1 сiчня 2018
року: У мiльйонах українських гривень Накопичений дефiцит На 1 сiчня 2018 р. (199 943) Грошовi кошти
та їх еквiваленти та обов’язковi резерви (23) Кредити та аванси клiєнтам (760) Iнвестицiйнi цiннi папери
(585) Резерви, iншi фiнансовi та нефiнансовi зобов’язання (186) Cкоригованний залишок на 1 сiчня 2018
(201 497) Крiм змiни нерозподiленного збитку, застосування МСФЗ (IFRS) 9 вплинуло на нереалiзований
збиток вiд iнвестицiйних цiнних паперiв у зв'язку зi змiною класифiкацiй: Оцiнка за МСБО (IAS) 39
Рекласифiкацiя Переоцiнка Оцiнка за МСФЗ (IFRS) 9 У мiльйонах українських гривень Вбудованi похiднi
фiнансовi iнструменти У категорiю: Вбудованi похiднi фiнансовi активи 34 336 (34 336) - - Iнвестицiйнi
цiннi папери для подальшого продажу У категорiю: Iнвестицiйнi цiннi папери за АС - Довгостроковi
валютнi державнi борговi цiннi папери 11 747 (11 747) - - У категорiю: Iнвестицiйнi цiннi папери за СВПЗ Довгостроковi державнi борговi цiннi папери з вбудованим опцiоном 47 444 (47 444) - - У категорiю:
Iнвестицiйнi цiннi папери за СВIСД - Довгостроковi державнi борговi цiннi папери без вбудованого
опцiону 31 163 172 - 31 335 Iнвестицiйнi цiннi папери, що утримуються до погашення У категорiю:
Iнвестицiйнi цiннi папери за АС - Короткостроковi державнi борговi цiннi папери 3 227 - - 3 227 У
категорiю: Iнвестицiйнi цiннi папери за АС - Короткостроковi облiгацiї, випущенi Державною iпотечною
установою 953 - - 953 У категорiю: Iнвестицiйнi цiннi папери за СВПЗ - Довгостроковi державнi борговi
цiннi папери з вбудованим опцiоном 7 604 (7 604) - - У категорiю: Iнвестицiйнi цiннi папери за СВIСД Довгостроковi державнi борговi цiннi папери без вбудованого опцiону 24 538 (24 538) - - Iнвестицiйнi цiннi
папери за АС З категорiї: Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу - Довгостроковi валютнi
державнi борговi цiннi папери Х 11 431 (128) 11 303 Iнвестицiйнi цiннi папери за СВПЗ З категорiї:
Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу - Довгостроковi державнi борговi цiннi папери з
вбудованим опцiоном Х 47 588 - 47 588 З категорiї: Вбудованi похiднi фiнансовi активи Х 34 336 - 34 336 З
категорiї: Iнвестицiйнi цiннi папери, що утримуються до погашення - Довгостроковi державнi борговi цiннi
папери з вбудованим опцiоном Х 7 604 (117) 7 487 Iнвестицiйнi цiннi папери за СВIСД З категорiї:
Iнвестицiйнi цiннi папери, що утримуються до погашення - Довгостроковi державнi борговi цiннi папери
без вбудованого опцiону Х 24 538 (1 286) 23 252 Також застосування МСФЗ (IFRS) 9 вплинуло на очiкуванi
кредитнi збитки/переоцiнку та класифiкацiю кредитiв та авансiв клiєнтiв: Оцiнка за МСБО (IAS) 39
Рекласифiкацiя згiдно класифiкацiї iнструментiв Рекласифiкацiя коригування процентного доходу за
знецiненими кредитами Ефект на капiтал Оцiнка за МСФЗ (IFRS) 9 У мiльйонах українських гривень
Кредити та аванси клiєнтам, оцiненi за амортизованою вартiстю Кредити, що управляються як окремий
портфель 185 575 (59) 14 801 28 200 345 Кредити юридичним особам 3 330 (613) 302 6 3 025 Кредити
фiзичним особам – кредитнi картки 30 354 (2) 6 143 - 36 495 Кредити фiзичним особам – iпотечнi кредити 9
130 (7 530) 1 002 2 016 4 618 Кредити фiзичним особам – споживчi кредити 3 144 (3 026) 67 (58) 127
Кредити фiзичним особам – кредити на придбання автомобiля 264 (124) 31 43 214 Кредити фiзичним
особам – iншi кредити 660 (37) 110 8 741 Кредити пiдприємствам малого та середнього бiзнесу (МСП) 4
210 (1 710) 1 482 141 4 123 Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом – юридичнi особи 191 (51) 1
- 141 Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом – фiзичнi особи 197 - 13 - 210 Дебiторська
заборгованiсть за фiнансовим лiзингом – пiдприємства малого та середнього бiзнесу (МСП) 126 (41) 1 1 87
Придбанi/створенi знецiненнi кредити юридичним особам - 558 - - 558 Придбанi/створенi знецiненнi
кредити фiзичним особам - 196 - - 196 Придбанi/створенi знецiненнi кредити пiдприємствам малого та
середнього бiзнесу (МСП) - 9 - - 9 Кредити та аванси клiєнтам, оцiненi за справедливою вартiстю Кредити,
що управляються як окремий портфель - 59 - (59) - Кредити юридичним особам - 55 - (46) 9 Кредити
фiзичним особам – iпотечнi кредити - 7 338 - (6 506) 832 Кредити фiзичним особам – споживчi кредити - 3
026 - 86 3 112 Кредити фiзичним особам – кредити на придбання автомобiля - 122 - (122) - Кредити
фiзичним особам – iншi кредити - 37 - (34) 3 Кредити пiдприємствам малого та середнього бiзнесу (МСП) 1 701 - (210) 1 491 Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом – юридичнi особи - 51 - (11) 40
Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом – пiдприємства малого та середнього бiзнесу (МСП) 41 - (12) 29 Резерв на знецiнення кредитiв за МСБО 39 Мiнус: резерв на знецiнення кредитiв (198 846) 193
892 - 4 954 - Резерв на знецiнення кредитiв за МСФЗ 9 Мiнус: резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки в межах
12 мiсяцiв - (463) - (401) (864) Мiнус: резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки в межах сроку дiї кредиту - (429)
- (107) (536) Мiнус: резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки - знецiненнi кредити - (192 396) (23 887) (450) (216
733) Мiнус: резерв пiд очiкуванi кредитнi - придбанi/створенi знецiненнi кредити - (604) (66) (27) (697)
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 будь-якi 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.
Впровадження Банком МСФЗ (IFRS)15 не має суттєвого впливу на окрему фiнансову звiтнiсть.
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. 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. 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 березня 2018, UAH 31 грудня
2017, UAH 1 долар США 26,543493 28,067223 1 євро 32,704238 33,495424

4

Грошовi кошти та їх еквiваленти та обов’язковi резерви У мiльйонах українських гривень 31 березня 2018
р. 31 грудня 2017 р. Грошовi кошти в касi 11 454 14 256 Залишок на рахунку в НБУ 8 027 4 766 Залишок на
рахунку та обов’язковi резерви в Центральному банку Кiпру 1 730 1 775 Кореспондентськi рахунки та
депозити «овернайт» в банках - Україна 9 7 - ОЕСР 6 310 4 461 - Iншi країни, крiм ОЕСР 131 31 Мiнус:
резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки в межах 12 мiсяцiв (40) - Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв та
обов’язкових резервiв 27 621 25 296 При переходi на МСФЗ 9, як описано в Примiтцi 3, Банк визнав резерв
пiд очiкуванi кредитнi збитки в межах 12 мiсяцiв на 31 грудня 2017 року 23 мiльйони гривень.

5

Заборгованiсть банкiв У мiльйонах українських гривень 31 березня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Депозитнi
сертифiкати Нацiонального банку України 3 400 2 853 Гарантiйнi депозити в банках 1 526 1 613 Iншi 50 50
Всього заборгованостi банкiв 4 976 4 516

6

Кредити та аванси клiєнтам У мiльйонах українських гривень 31 березня 2018 р. Кредити та аванси
клiєнтам, оцiненi за амортизованою вартiстю Кредити, що управляються як окремий портфель 199 786
Кредити юридичним особам 3 300 Кредити фiзичним особам – кредитнi картки 39 305 Кредити фiзичним
особам – iпотечнi кредити 4 521 Кредити фiзичним особам – споживчi кредити 129 Кредити фiзичним
особам – кредити на придбання автомобiля 204 Кредити фiзичним особам – iншi кредити 703 Кредити
пiдприємствам малого та середнього бiзнесу (МСП) 4 638 Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим
лiзингом – юридичнi особи 178 Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом – фiзичнi особи 293
Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом – пiдприємства малого та середнього бiзнесу (МСП)
107 Придбанi/створенi знецiненнi кредити юридичним особам 506 Придбанi/створенi знецiненнi кредити
фiзичним особам 197 Придбанi/створенi знецiненнi кредити пiдприємствам малого та середнього бiзнесу
(МСП) 9 Всього кредитiв та авансiв клiєнтам, оцiнених за амортизованою вартiстю, загальна сума 253 876
Мiнус: резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки в межах 12 мiсяцiв (740) Мiнус: резерв пiд очiкуванi кредитнi
збитки в межах сроку дiї кредиту (482) Мiнус: резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки - знецiненнi кредити
(216 662) Мiнус: резерв пiд очiкуванi кредитнi - придбанi/створенi знецiненнi кредити (638) Всього
кредитiв та авансiв клiєнтам, оцiнених за амортизованою вартiстю 35 354 Кредити та аванси клiєнтам,
оцiненi за справедливою вартiстю Кредити юридичним особам 7 Кредити фiзичним особам – iпотечнi
кредити 818 Кредити фiзичним особам – споживчi кредити 3 358 Кредити пiдприємствам малого та
середнього бiзнесу (МСП) 1 760 Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом – юридичнi особи 39
Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом – пiдприємства малого та середнього бiзнесу (МСП) 28
Всього кредитiв та авансiв клiєнтам, оцiнених за справедливою вартiстю, загальна сума 6 010 Класифiкацiя
кредитiв згiдно з МСБО 39 наведена нижче: У мiльйонах українських гривень 31 грудня 2017 р. Кредити,
що управляються як окремий портфель 185 575 Кредити юридичним особам 3 479 Кредити фiзичним
особам – кредитнi картки 30 354 Кредити фiзичним особам – iпотечнi кредити 9 130 Кредити фiзичним
особам – споживчi кредити 3 144 Кредити фiзичним особам – кредити на придбання автомобiля 264
Кредити фiзичним особам – iншi кредити 769 Кредити пiдприємствам малого та середнього бiзнесу (МСП)
3 952 Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом – юридичнi особи 317 Дебiторська
заборгованiсть за фiнансовим лiзингом – фiзичнi особи 197 Всього кредитiв та авансiв клiєнтам, загальна
сума 237 181 Мiнус: резерв на знецiнення кредитiв (198 846) Всього кредитiв та авансiв клiєнтам 38 335
Класифiкацiя кредитiв згiдно з МСЗФ 9 на 31 грудня 2017 року наведена у Примiтцi 3. За 3 мiсяцi 2018
року у сумi резерву на знецiнення кредитiв вiдбулися такi змiни: Переведення кредитiв мiж категорiями У
мiльйонах українських гривень Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 1 сiчня 2018 В категорiю з оцiнкої
очiкуваннiх кредитнiх збиткiв в межах 12 мiсяцiв В категорiю з оцiнкою кредитних збиткiв в межах сроку
дiї кредиту В категорiю знецiненних кредитiв З категорiї знецiненних кредитiв Новi визнаннi фiнансовi
активи Змiни параметрiв ризику за звiтний перiод Змiна за знецiненними вiдсотками Курсовi рiзницi Резерв
пiд очiкуванi кредитнi збитки на 31 березня 2018 Мiнус: резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки в межах 12
мiсяцiв 864 141 (326) (2) 119 35 (87) (4) - 740 Кредити, що управляються як окремий портфель 2 - (2) - - - - -

- - Кредити юридичним особам 241 - (207) - - 9 4 (1) - 46 Кредити фiзичним особам – кредитнi картки 592
139 (108) (1) 97 13 (87) (3) - 642 Кредити фiзичним особам – iпотечнi кредити 10 - - (1) 20 3 (24) - - 8
Кредити пiдприємствам малого та середнього бiзнесу (МСП) 14 1 (5) - 2 5 9 - - 26 Дебiторська
заборгованiсть за фiнансовим лiзингом 5 1 (4) - - 5 11 - - 18 Мiнус: резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки в
межах сроку дiї кредиту 536 (141) 326 (505) 18 8 243 (2) (1) 482 Кредити, що управляються як окремий
портфель 335 - 2 (334) - - 6 (1) - 8 Кредити юридичним особам 20 - 207 (1) 1 6 (4) - - 229 Кредити фiзичним
особам – кредитнi картки 156 (139) 108 (162) 8 - 239 (1) - 209 Кредити фiзичним особам – iпотечнi кредити
16 - - (1) 4 1 (1) - (1) 18 Кредити пiдприємствам малого та середнього бiзнесу (МСП) 8 (1) 5 (7) 2 1 6 - - 14
Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом 1 (1) 4 - 3 - (3) - - 4 Мiнус: резерв пiд очiкуванi
кредитнi збитки - знецiненнi кредити 216 733 X X 507 (137) 7 (121) 1 667 (1 994) 216 662 Кредити, що
управляються як окремий портфель 196 231 X X 334 - - (159) 1 275 (1 688) 195 993 Кредити юридичним
особам 1 259 X X 1 (1) 1 (51) 29 (46) 1 192 Кредити фiзичним особам – кредитнi картки 10 759 X X 163
(105) 4 73 260 (1) 11 153 Кредити фiзичним особам – iпотечнi кредити 4 045 X X 2 (24) 1 33 40 (197) 3 900
Кредити фiзичним особам – споживчi кредити 114 X X - - - - 5 - 119 Кредити фiзичним особам – кредити на
придбання автомобiля 211 X X - - - (1) - (8) 202 Кредити фiзичним особам – iншi кредити 696 X X - - 1 (26)
2 (2) 671 Кредити пiдприємствам малого та середнього бiзнесу (МСП) 3 312 X X 7 (4) - (2) 54 (52) 3 315
Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом 106 X X - (3) - 12 2 - 117 Мiнус: резерв пiд очiкуванi
кредитнi - придбанi/створенi знецiненнi кредити 697 X X X X - (42) 12 (29) 638 Резерв на знецiнення
протягом першого кварталу 2018 року вiдрiзняється вiд суми, облiкованої у прибутку чи збитку за перiод ,
внаслiдок вiдшкодування 92 мiльйонiв гривень, попередньо списаних як безнадiйнi, включаючи
вiдшкодування 66 мiльйонiв гривень за кредитними картками, 24 мiльйона гривень за кредитами
юридичним особам та 1 мiльйон гривень за кредитами фiзичним особам – iпотечнi кредити. Сума
вiдшкодування була кредитована безпосередньо на рядок «резерви» у складi прибутку чи збитку за перiод.
За 3 мiсяцi 2017 року 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 2017 169 108 4 048 7 037 251 108 932 1 592
1 265 184 341 Резерв на знецiнення кредитiв протягом перiоду 2 898 175 (268) (13) 23 (2) (11) (465) 2 337
Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi за кредитами, що наданi клiєнтам 1 28 1 3 2 1 24 60 Курсовi рiзницi (436) - 160 10 - 3 32 - (231) Резерв на знецiнення кредитiв на 31 березня 2017 171 571 4
251 6 930 251 133 934 1 637 800 186 507
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Iнвестицiйнi цiннi папери У мiльйонах українських гривень 31 березня 2018 р. Iнвестицiйнi цiннi папери,
якi оцiнюються за АС: Довгостроковi валютнi державнi борговi цiннi папери 13 412 Короткостроковi
облiгацiї, випущенi Державною iпотечною установою 983 Iнвестицiйнi цiннi папери, якi оцiнюються за
СВIСД: Довгостроковi державнi борговi цiннi папери без вбудованого опцiону 55 862 Довгостроковi
валютнi державнi борговi цiннi папери 172 Середньостроковi державнi борговi цiннi папери 12
Короткостроковi державнi борговi цiннi папери 5 Iнвестицiйнi цiннi папери, якi оцiнюються за СВПЗ:
Довгостроковi державнi борговi цiннi папери з вбудованим опцiоном 85 444 Довгостроковi валютнi
державнi борговi цiннi папери 131 Короткостроковi державнi борговi цiннi папери 5 Всього iнвестицiйних
цiнних паперiв 156 026 У мiльйонах українських гривень 31 грудня 2017 р. Вбудованi похiднi фiнансовi
активи 34 336 Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу: Довгостроковi державнi борговi цiннi
папери з вбудованим опцiоном 47 444 Довгостроковi державнi борговi цiннi папери без вбудованого
опцiону 31 163 Довгостроковi валютнi державнi борговi цiннi папери 11 747 Iнвестицiйнi цiннi папери, що
утримуються до погашення: 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 161 012 Станом на 31 березня 2018 року державнi облiгацiї iз вбудованим опцiоном з процентною
ставкою купона 6,0% (на 31 грудня 2017 року: 6,0%) та строками погашення у перiод з вересня 2028 року
по сiчень 2032 року (на 31 грудня 2017 року: з вересня 2028 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.
Вiдповiдно до МСФЗ 9 вбудований опцiон облiковується разом з основним iнструментом. Станом на 31
березня 2018 року державнi облiгацiї без вбудованого опцiону з процентною ставкою купона 9,7-9,8% (на
31 грудня 2017 року: 9,7-9,8%) та строками погашення у перiод з жовтня 2027 року по грудень 2032 року
(на 31 грудня 2017 року: з жовтня 2027 року по грудень 2032 року). Довгостроковi державнi борговi
зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, були представленi державними облiгацiями в доларах та

євро. Станом на 31 березня 2018 року балансова вартiсть державних облiгацiй, що облiковуються за АС
деномiнованих у доларах США складала 9 273 мiльйонiв гривень (на 31 грудня 2017 року: 9 935 мiльйонiв
гривень). Цi облiгацiї мають процентнi ставки вiд 3,85% до 5,4% рiчних (на 31 грудня 2017 року: 3,85% до
5,4% рiчних) та строки погашення у квiтнi – жовтнi 2019 року (на 31 грудня 2017 року: у квiтнi – жовтнi
2019 року). Станом на 31 березня 2018 року балансова вартiсть державних облiгацiй, що облiковуються за
АС деномiнованих у євро складала 4 139 мiльйонiв гривень (на 31 грудня 2017 року: 1 680 мiльйонiв
гривень), з процентною ставкою вiд 3,95% до 4,12% (на 31 грудня 2017 року: 3,95% рiчних) та строком
погашення у червнi-листопадi 2019 року (на 31 грудня 2017 року: у червнi 2019 року). Станом на 31
березня 2018 року державнi облiгацiї деномiнованi у доларах США балансовою вартiстю 2 548 мiльйонiв
гривень були наданi у забезпечення пiд короткостроковий кредит рефiнансування НБУ. Див. Примiтку 8.
Станом на 31 березня 2018 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.
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Заборгованiсть перед НБУ У мiльйонах українських гривень 31 березня 2018 р. 31 грудня 2017 р.
Довгостроковi позиковi кошти, наданi НБУ 10 822 10 886 Короткостроковi позиковi кошти, наданi НБУ 2
300 1 508 Всього заборгованостi перед НБУ 13 122 12 394
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Заборгованiсть перед банками та iншими фiнансовими органiзацiями У мiльйонах українських гривень 31
березня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Кореспондентськi рахунки та депозити «овернайт» банкiв 56 184 Поточнi
розмiщення коштiв комерцiйних банкiв 30 - Строковi розмiщення коштiв комерцiйних банкiв 18 30
Гарантiйнi депозити банкiв 1 1 Cтроковi кредити за кредитними лiнiями вiд iнших фiнансових органiзацiй 19 Всього заборгованостi перед банками та iншими фiнансовими органiзацiями 105 234

Кошти клiєнтiв У мiльйонах українських гривень 31 березня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Фiзичнi особи Строковi депозити 113 741 119 476 - Поточнi рахунки/рахунки до запитання 55 885 52 118 Юридичнi особи
- Строковi депозити 12 166 12 798 - Поточнi/розрахунковi рахунки 23 584 28 318 Державнi органiзацiї Строковi депозити 5 119 - - Поточнi/розрахунковi рахунки 87 40 Всього коштiв клiєнтiв 210 582 212 750
10
Розподiл коштiв клiєнтiв за галузями економiки наведено нижче: 31 березня 2018 р. 31 грудня 2017 р. У
мiльйонах українських гривень Сума % Сума % Фiзичнi особи 169 626 81 171 594 81 Торгiвля 7 541 4 9 952
5 Сфера послуг 6 531 3 7 517 3 Пiдприємства державної власностi 5 206 2 40 - Виробництво 1 560 1 2 571 1
Сiльське господарство 1 394 1 1 365 1 Транспорт та зв'язок 835 - 1 208 1 Машинобудування 221 - 319 - Iнше
17 668 8 18 184 8 Всього коштiв клiєнтiв 210 582 100 212 750 100
Резерви, iншi фiнансовi та нефiнансовi зобов’язання У мiльйонах українських гривень Прим. 31 березня
2018 р. 31 грудня 2017 р. Iншi фiнансовi зобов’язання Кошти до сплати до Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб 462 380 Резерв на покриття збиткiв за зобов’язаннями, пов’язаними з кредитуванням 328 181
Кредиторська заборгованiсть 120 310 Кошти у розрахунках 35 25 Iнше 559 589 Всього iнших фiнансових
11
зобов’язань 1 504 1 485 Резерви та iншi нефiнансовi зобов’язання Резерв, пов'язаний з припиненням
дiяльностi у Криму 1 318 1 358 Резерв пiд юридичнi ризики 418 959 Забезпечення оплати вiдпусток 230 230
Податки до сплати, крiм податку на прибуток 202 217 Нарахована заробiтна плата та премiальнi 127 114
Iнше 51 34 Всього резервiв та iнших нефiнансових зобов’язань 2 346 2 912 Всього резервiв, iнших
фiнансових i нефiнансових зобов’язань 3 850 4 397
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Процентнi доходи та витрати У мiльйонах українських гривень 3 мiсяцi 2018 року 3 мiсяцi 2017 року
Процентнi доходи Кредити та аванси фiзичним особам - за АС 3 237 2 200 Iнвестицiйнi цiннi папери - за
СВIСД 1 550 1 493 Iнвестицiйнi цiннi папери - за СВПЗ 792 - Кредити та аванси юридичним особам 287 1
614 Фiнансовий лiзинг 283 451 Iнвестицiйнi цiннi папери - за АС 253 - Кредити та аванси фiзичним особам
- за СВПЗ 120 - Кредити пiдприємствам малого та середнього бiзнесу (МСП) - за СВПЗ 115 - Кредити
пiдприємствам малого та середнього бiзнесу (МСП) - за АС 99 23 Заборгованiсть банкiв 16 8 Грошовi
кошти та їх еквiваленти та обов’язковi резерви 9 - Придбанi/створенi знецiненнi кредити 2 - Iнше 4 48
Всього процентних доходiв 6 767 5 837 Процентнi витрати Строковi депозити фiзичних осiб 2 344 3 306
Заборгованiсть перед НБУ 512 808 Поточнi/розрахунковi рахунки 417 405 Строковi депозити юридичних
осiб 190 553 Заборгованiсть перед банками та iншими фiнансовими органiзацiями 42 59 Субординований
борг 5 5 Iнше 2 - Всього процентних витрат 3 512 5 136 Чистий процентний дохiд 3 255 701

Доходи та витрати за виплатами та комiсiйними У мiльйонах українських гривень 3 мiсяцi 2018 року 3
13 мiсяцi 2017 року Доходи за виплатами та комiсiйними Розрахунковi операцiї 3 199 1 764 Iнкасацiя та касовi
операцiї 1 079 813 Iнше 132 128 Всього доходiв за виплатами та комiсiйними 4 410 2 705 Витрати за

виплатами та комiсiйними Розрахунково-касовi операцiї 1 002 647 Всього витрат за виплатами та
комiсiйними 1 002 647 Чистий дохiд за виплатами та комiсiйними 3 408 2 058
14

Прибутки мiнус збитки/(збитки мiнус прибутки) вiд операцiй зi своп-контрактами Прибутки мiнус збитки
вiд операцiй з iноземною валютою скоротилися за промiжний перiод з 31 березня 2017 року до 31 березня
2018 року у зв'язку з негативним результатом вiд своп-контрактiв.
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Прибутки та збитки вiд переоцiнки iноземної валюти Прибутки мiнус збитки/(збитки мiнус прибутки) вiд
переоцiнки iноземної валюти зросли за промiжний перiод з 31 березня 2017 року до 31 березня 2018 року у
зв'язку з ревальвацiєю гривнi.
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Iншi операцiйнi доходи Iншi операцiйнi доходи змiнились за рахунок збiльшення отриманих штрафiв.

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати У мiльйонах українських гривень Прим. 3 мiсяцi 2018 року 3
мiсяцi 2017 року Витрати, пов’язанi з персоналом 1 175 909 Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб 462 309 Професiйнi послуги 273 46 Оренда 164 143 Витрати на комунальнi послуги та
господарськi потреби 144 120 Амортизацiя примiщень, удосконалень орендованого майна, обладнання та
нематерiальних активiв 141 127 Податки, крiм податку на прибуток 141 98 Утримання примiщень,
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удосконалень орендованого майна та обладнання 89 74 Поштовi витрати та витрати на послуги зв’язку 79
69 Транспортнi витрати 24 33 Витрати на страхування 22 127 Iнше 57 88 Всього адмiнiстративних та iнших
операцiйних витрат 2 771 2 143 До складу витрат, пов’язаних з персоналом, включений єдиний соцiальний
внесок у сумi 213 мiльйони гривень (за 3 мiсяцi 2017 року: 167 мiльйонiв гривень). Соцiальнi вiдрахування
здiйснюються до Державного пенсiйного фонду за планом iз встановленими внесками.
Податок на прибуток У 2018 роцi бiльшiсть доходiв Банку оподатковувалася податком на прибуток за
ставкою 18% (у 2017 роцi: 18%). 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 2017 р. (Вiднесено)/
кредитовано на прибуток або збиток Кредитовано безпосередньо на iншi сукупнi доходи 31 березня 2018 р.
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Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування Резерв та знецiнення 28 573 (3
769) - 24 804 Податковi збитки минулих перiодiв 3 108 3 119 - 6 227 Валовий вiдстрочений податковий
актив 31 681 (650) - 31 031 За мiнусом невизнаного вiдстроченого податкового активу (31 681) 650 - (31
031) Визнаний вiдстроченой податковой актив - - - - Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi збiльшують
суму оподаткування Субординований борг (1) 1 - - Примiщення, вдосконалення орендованого майна та
обладнання (105) (1) - (106) Чисте вiдстрочене податкове зобов’язання (106) - - (106)
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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 бiзнессегмент 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 бiзнессегмент 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 станом
на 31 березня 2018 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 11 454 6 410 9 757 27 621 Заборгованiсть банкiв - - 4 976 4
976 Кредити та аванси клiєнтам 36 077 5 287 - 41 364 Iнвестицiйнi цiннi папери - - 156 026 156 026
Передоплата з поточного податку на прибуток 132 22 30 184 Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйовану компанiю - 30 30 Iнвестицiйна нерухомiсть - 578 - 578 Примiщення, вдосконалення орендованого майна, обладнання
та нематерiальнi активи 2 330 394 527 3 251 Iншi фiнансовi активи 302 6 10 318 Iншi активи 771 8 275 174 9
220 Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя - 10 962 - 10 962 Активи, утримуванi для
продажу - - 117 117 Всього активiв сегмента 51 066 31 934 171 647 254 647 Заборгованiсть перед НБУ - - 13
122 13 122 Заборгованiсть перед банками та iншими фiнансовими органiзацiями - - 105 105 Кошти клiєнтiв
169 626 40 956 - 210 582 Випущенi борговi цiннi папери - - 2 2 Вiдстрочене зобов’язання з податку на
прибуток 85 2 19 106 Резерви, iншi фiнансовi та нефiнансовi зобов’язання 2 903 236 711 3 850
Субординований борг - 130 - 130 Всього зобов’язань сегмента 172 614 41 324 13 959 227 897 Далi подано
iнформацiю за сегментами за 3 мiсяцiв 2018 року, що представлена до рекласифiкацiй як їх аналiзувала
особа вiдповiдальна за прийняття операцiйних рiшень: У мiльйонах українських гривень Роздрiбна
банкiвська дiяльнiсть Корпоративна банкiвська дiяльнiсть Казначейська та iнвестицiйна банкiвська
дiяльнiсть Всього за сегментами 3 мiсяцi 2018 року Зовнiшнi доходи - Процентнi доходи 3 482 670 2 615 6
767 - Доходи вiд виплат та комiсiйних 2 711 583 662 3 956 - Iншi доходи 404 21 10 435 Доходи вiд iнших
сегментiв/(витрати за iншими сегментами) 5 739 (4 888) (851) - Всього доходiв 12 336 (3 614) 2 436 11 158
Процентнi витрати (2 665) (292) (555) (3 512) Вiдрахування до резерву на знецiнення кредитiв та авансiв
клiєнтам - 49 (17) 32 Витрати за виплатами та комiсiйними (718) (121) (163) (1 002) Прибутки мiнус збитки
вiд операцiй з iноземною валютою та своп-контрактiв - 43 55 98 Прибутки мiнус збитки вiд переоцiнки
iноземної валюти 4 012 215 (936) 3 291 (Збитки мiнус прибутки)/прибутки мiнус збитки вiд переоцiнки
iнвестицiйних цiнних паперiв - - (4 120) (4 120) Прибутки мiнус збитки вiд переоцiнки кредитiв - 27 - 27
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (1 986) (336) (450) (2 772) Iншi витрати - Iншi збитки Результат сегмента 10 979 (4 029) (3 750) 3 200 Капiтальнi витрати являють собою доповнення до
необоротних активiв, вiдмiнним вiд фiнансових iнструментiв, вiдкладених податкових активiв, активiв по
закiнченнi трудової дiяльностi та прав, що виникають за договорами страхування. Далi подано iнформацiю
за сегментами 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 iншими 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 Далi подано
iнформацiю за сегментами за 3 мiсяцiв 2017 року, що представлена до рекласифiкацiй як їх аналiзувала
особа вiдповiдальна за прийняття операцiйних рiшень: У мiльйонах українських гривень Роздрiбна
банкiвська дiяльнiсть Корпоративна банкiвська дiяльнiсть Казначейська та iнвестицiйна банкiвська
дiяльнiсть Всього за сегментами 3 мiсяцi 2017 року Загальна сума доходiв включає: - Процентнi доходи 2
221 2 068 1 548 5 837 - Доходи вiд виплат та комiсiйних 1 586 717 402 2 705 - Iншi операцiйнi доходи 285 29
- 314 Доходи вiд / (витрати на) iнших сегментiв 5 006 (3 078) (1 928) - Всього доходiв 9 098 (264) 22 8 856
Процентнi витрати (3 602) (667) (867) (5 136) Вiдрахування до резерву на знецiнення кредитiв та авансiв
клiєнтам 95 (2 432) - (2 337) Витрати за виплатами та комiсiйними (344) (59) (244) (647) Прибутки мiнус
збитки вiд вбудованих похiдних фiнансових iнструментiв - - 1 377 1 377 Прибутки мiнус збитки вiд
операцiй з iноземною валютою та своп-контрактiв 147 124 209 480 (Збитки мiнус прибутки)/прибутки
мiнус збитки вiд переоцiнки iноземної валюти 410 (249) 133 294 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi
витрати (1 363) (111) (669) (2 143) Результат сегмента 4 441 (3 658) (39) 744
Операцiї з пов’язаними сторонами до змiни власникiв банку 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 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 березня 2018 року та
31 грудня 2017 року залишки по операцiях з пов’язаними сторонами були: 31 березня 2018 р. 31 грудня
2017 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 - - 102 8 030 - - 34 5
408 Заборгованiсть банкiв - - - 3 451 - - - 2 903 Загальна сума кредитiв та авансiв клiєнтам (процентна
20 ставка за угодою: 2018 рiк - гривнi – 19%, долари США – 8%; 2017 рiк - гривнi – 14%, долари США – 11%)
- - 1 375 - - - 362 Мiнус: резерв на знецiнення кредитiв - - (1) (295) - - - (324) Iнвестицiйнi цiннi папери 155
043 - - 983 160 058 - - 954 Iнвестицiї у дочiрнi та асоцiйованi компанiї - - 30 - - - 30 - Iншi фiнансовi активи - 53 17 - - 53 19 Активи, утримуванi для продажу - - 117 - - - 117 - Заборгованiсть перед НБУ - - - 13 122 - - 12 394 Заборгованiсть перед банками та iншими фiнансовими органiзацiями - - 4 - - - 149 - Кошти клiєнтiв
(процентна ставка за угодою: 2018 рiк: гривнi – 8%, долари США – 1%, євро – 1%; 2017 рiк: гривнi – 5%,
долари США – 2%, євро – 3%) - 13 57 1 570 - 13 36 455 Iншi фiнансовi зобов'язання - - - 475 - - - 502 Нижче
наведено доходи та витрати по операцiях з пов’язаними сторонами в перiод за 3 мiсяцi 2018 року та за
перiод 3 мiсяцi 2017 року: 3 мiсяцi 2018 року 3 мiсяцi 2017 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 2 567 - - 38 1 486 - - 22 Процентнi витрати - - (1) (538) - (3) - (808) Вiдрахування до резерву на
знецiнення кредитiв та авансiв клiєнтам - - - 4 - - - - Доходи за виплатами та комiсiйними - - - 33 - - - Збитки мiнус прибутки вiд переоцiнки iнвестицiйних цiнних паперiв (4 120) - - - 1 375 - - - (Збитки мiнус
прибутки)/прибутки мiнус збитки вiд переоцiнки iноземної валюти (579) - 1 (12) - - 2 3 Iншi операцiйнi
доходи - - 1 1 - - - - Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати, за винятком винагороди керiвництву - - (1)
(4) - - (1) - Загальнi суми кредитiв, наданих пов’язаним сторонам та повернутих пов’язаними сторонами в

перiод за 3 мiсяцi 2018 року та за перiод 3 мiсяцi 2017 року: 3 мiсяцi 2018 року 3 мiсяцi 2017 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 - 3 298 - - - - Суми,
повернутi пов’язаними сторонами за перiод - 1 1 3 361 - - - 4 258 Суми, отриманi вiд пов’язаних сторiн за
перiод - - 74 21 553 - - - - Суми, повернутi пов’язаним сторонам за перiод - - 5 20 713 - - - - Суми, наданi по
iнвестицiйним цiнним паперам вiд пов’язаних сторiн за перiод 2 720 - - - - - - 3 450 Суми, отриманi по
iнвестицiйним цiннiм паперам вiд пов’язаних сторiн за перiод 4 822 - - - 1 679 - - - За 3 мiсяцi 2018 року
винагорода членiв Правлiння складалася iз заробiтної платнi, вiдрахувань у пенсiйний фонд та iнших
короткострокових виплат у загальнiй сумi 19 мiльйонiв гривень (за 3 мiсяцi 2017 року: 13 мiльйонiв
гривень).
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Змiни у зобов’язаннях, що виникають у результатi фiнансової дiяльностi У мiльйонах українських гривень
Заборгованiсть перед НБУ Усього Балансова вартiсть на 1 сiчня 2017 р. 18 047 18 047 Погашення
заборгованостi перед НБУ (3 503) (3 503) Iнше 53 53 Балансова вартiсть на 31 грудня 2017 р. 14 597 14 597
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.
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Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду Пiсля звiтної дати, не вiдбулося жодних подiй, якi б мали вплив на
дану промiжну скорочену фiнансову звiтнiсть та потребували б розкриття.

