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

X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

X

3. Інформація про посадових осіб емітента

X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах

X

7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб,
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини,
існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

X

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

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

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:
До складу iнформацiї не включенi наступнi роздiли:
Роздiл 4. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: - пiдпункт 2) iнформацiя
про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї; - пiдпункт 3) iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї - не заповнюється оскiльки банк не займається видами
дiяльностi, якi характеризуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Роздiл 5. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: - пiдпункт 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента; пiдпункт 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; - пiдпункт 4) iнформацiя про
похiднi цiннi папери емiтента - не заповнюється, оскiльки у звiтному перiодi емiтент не мав в обiгу
i не здiйснював емiсiю цiнних паперiв. В звiтному кварталi емiтент не здiйснював випуск та
розмiщення акцiй. Роздiл 7. Iнформацiя щодо корпоративного секретаря - не заповнюється,
оскiльки у банку вiдсутня посада корпоративного секретаря. Роздiл 8. Iнформацiя про вчинення
значних провочинiв – не заповнюється, оскiльки у звiтному перiодi такої iнформацiї у емiтента не
виникало. Роздiл 9. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть
- не заповнюється, оскiльки у звiтному перiодi такої iнформацiї у емiтента не виникало.
Роздiл 11. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - не заповнюється,
оскiльки у звiтному перiодi Банк не має в обiгу власних облiгацiй та не здiйснював емiсiю
облiгацiй. Роздiл 12. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв; Роздiл 13. Про замiну
управителя; Роздiл 14. Iнформацiя про керуючого iпотекою; Роздiл 15. Iнформацiя про
трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв; Роздiл 16. Iнформацiя про змiни в реєстрi
забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом; Роздiл 17.
Iнформацiя про iпотечне покриття; Роздiл 18. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка
здiйснює обслуговування iпотечних активiв; Роздiл 19. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя
(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним
суб’єктом забезпечення окремо); Роздiл 20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї
цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi
об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - не заповнюються, оскiльки у звiтному перiодi
такої iнформацiї у емiтента не виникало. Роздiл 21. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка
складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку – не заповнюється, оскiльки Банк
скаладає промiжну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi. Роздiл 23. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором
(аудиторською фiрмою) - не заповняється, оскльки промiжна фiнансова звiтнiсть не була
перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою).

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний
комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"

2. Дата проведення державної реєстрації

26.08.1992

3. Територія (область)

Київська

4. Статутний капітал (грн)

50918870510.00

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

0.0001

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

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

1366

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

64.19 Iншi види грошового посередництва

9. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада Банку,
Правлiння Банку

10. Засновники

Державна корпорацiя "Банк розвитку та
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
(Внєшекономбанк)", 107996, Росiйська Федерацiя,
Москва, Пр-т Академiка Сахарова, б.9
61402 фiзичнi особи

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

32000100401026

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

Нацiональний банк
України

5) МФО банку

300001

6) поточний рахунок

32003100401

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

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що видав

Дата
закінчення дії
ліцензії

1

2

3

4

5

Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських
послуг, визначених частиною третьою статтi 47
Закону України «Про банки i банкiвську
дiяльнiсть»

1

22.06.2012

Нацiональний
банк України

Необмежена

Опис

Строк не вказаний

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних
операцiй згiдно з додатком
Опис

1

05.10.2011

Нацiональнй банк
України

Строк не вказаний

Необмежена

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

Голова Наглядової Ради
Герхард Вальдхайм

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта

1948
Вища, Вiденський унiверситет, юридична школа, 1972, доктор
права; Гарвардська вища школа дiлового адмiнiстрування, 1974,
магiстр бiзнес адмiнiстрування

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

Партнер Petersen, Waldheim & Cie. GmbH
Незалежний член Наглядової Ради Банку. Змiни на данiй посадi
протягом звiтного кварталу не вiдбувались. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член Наглядової Ради
Клаус Малле

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта

1963
Вища, Вiденський унiверситет економiки i бiзнесу, Австрiя,
1989, фахiвець з логiстики та органiзацiйного розвитку, ступiнь
магiстра в галузi мiжнародної торгiвлi

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

Керуючий директор K-Malle Unternehmensbaratung GmbH.,
Австрiя, Вiдень
Незалежний член Наглядової Ради Банку. Змiни на данiй посадi
протягом звiтного кварталу не вiдбувались. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член Наглядової Ради
Лука Переттi

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

1972
Вища, ICE Education, ступiнь бакалавра i курси пiдвищення
квалiфiкацiї з економiки

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

Голова Правлiння KAMCA TRADING SA
Незалежний член Наглядової Ради Банку. Змiни на данiй посадi
протягом звiтного кварталу не вiдбувались. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова Ревiзiйної Комiсiї
Пантелєєв Олександр Олександрович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта

1973
Вища, Фiнансова академiя при Урядi РФ, 1996.

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

Начальник Управлiння зовнiшнiх перевiрок Служби
внутрiшнього контролю Внєшекономбанку.
Представник акцiонера. Змiни на данiй посадi протягом звiтного
кварталу не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.

1. Посада

Член Ревiзiйної Комiсiї

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

Кузнецов Iван Iгорович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта

1965
Вища, Московський Фiзико-Технiчний Унiверситет, 1989 р.,
динамiка польоту i управлiння, iнженер-фiзик; Всеросiйський
заочний фiнансово-економiчний iнститут, 1997 р.,
бухгалтерський облiк i аудит, економiст.

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

Директор Департаменту аудиту дочiрнiх i залежних товариств
Внєшекономбанку.
Представник акцiонера. Змiни на данiй посадi протягом звiтного
кварталу не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
Член Ревiзiйної Комiсiї
Бiдний Олександр Валентинович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1956

5. Освіта

Вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут, 1979 р.

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

Директор Будiвельної компанiї «Етуаль».
Акцiонер (0,000022% акцiй банку). Змiни на данiй посадi
протягом звiтного кварталу не вiдбувались. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова Правлiння банку
Рожок Андрiй 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
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

1973
Вища: 1. Державна академiя легкої промисловостi України,
1995, економiка пiдприємств; 2. Мiжнародний iнститут
менеджменту, 2002, менеджмент зовнiшньоекономiчної
дiяльностi.
22
Заступник Голови Правлiння ПАТ «Сбербанк».
Змiни на данiй посадi протягом звiтного кварталу не
вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Головний бухгалтер банку
Калиновська Наталiя Миколаївна

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

1954
Вища, Московський технологiчний iнститут м’ясної та молочної
промисловостi, 1977, економiка та органiзацiя промисловостi
продовольчих товарiв.
45
Радник Голови Правлiння з питань бухгалтерського облiку ПАТ
«Новий».
Змiни на данiй посадi протягом звiтного кварталу не
вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.

1. Посада

Заступник Голови Правлiння банку

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

Дiдовець Владислав Валентинович

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

1974
Вища, 1. Запорiзька державна iнженерна академiя, 1996,
економiка та управлiння в металургiї; 2. Запорiзька державна
iнженерна академiя, 2006, економiка пiдприємства.
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Голова Правлiння ПАТ "АБ "Експрес-Банк"
Змiни на данiй посадi протягом звiтного кварталу не
вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.

VI. 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

X

416460

X

X

29.05.2015

416460

8.19300

20.05.2021

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

0

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 (усього)

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

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

11539458

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

11955918

X

X

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

Опис:

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

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

1

2

3

4

5

6

№52/1/2017

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000136329

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

08.06.2017

Опис

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

10.00

5091887051

50918870510.00

100.00

Форма існування Номінальна
та форма
вартість
випуску
акцій (грн.)

Додаткова емiсiя здiйснювалась з метою збiльшення статутного капiталу банку на виконання вимог Нацiонального банку України та вiдповiдно
до Програми капiталiзацiї ПАТ «Промiнвестбанк» на 2016-2018 рр.i в зв’язку з впровадженням нового Мiжнародного стандарту фiнансової
звiтностi 9 «Фiнансовi iнструменти» (МСФЗ 9). Збiльшення статутного капiталу здiйснювалось шляхом приватного розмiщення додаткових
акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв серед акцiонерiв банку.

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування

ТОВ "Берег"

2. Організаційноправова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний
код юридичної особи

30306866

4. Місцезнаходження

пр-т Григоренка,33/44, м. Київ, 02068

5. Опис

Банк є спiвзасновником товариства: доля участi - 39%, сума iнвестицiй 43977 грн. (з урахуванням коригування балансової вартостi). Банк бере
участь в управлiннi товариства в межах компетенцiй, визначених
Статутом ТОВ "Берег" (безпосередньо або через представникiв може
брати участь у загальних зборах учасникiв, обирати й бути обраним в
його органи управлiння).

1. Найменування

Сiльськогосподарське дочiрнє пiдприємство ПАТ Промiнвестбанку
"Обрiй"

2. Організаційноправова форма

Дочірнє підприємство

3. Ідентифікаційний
код юридичної особи

31143381

4. Місцезнаходження

вул.Просолова,2,с.Бiлки, Коростенський район, Житомирська обл.

5. Опис

Банк є засновником пiдприємства (100% участi в уставному капiталi,
розмiр внеску до статутного фонду - 50 000 грн.). Вiдповiдно до
Постанови господарського суду Житомирської областi вiд 01.03.2016 у
справi №906/1544/15 пiдприємство визнане банкрутом та вiдкрито
лiквiдацiйну процедуру, яка на даний час ще триває. Враховуючи
вiдсутнiсть будь-яких економiчних вигiд вiд iнвестицiй банку в
статутному капiталi пiдприємства, кориснiсть iнвестицiй зменшено до 1
грн.

1. Найменування

Приватна органiзацiя (установа, заклад) «Загальноосвiтнiй навчальний
заклад «Мiжнародна школа Глобус»

2. Організаційноправова форма

Приватна організація (установа, заклад)

3. Ідентифікаційний
код юридичної особи

38637640

4. Місцезнаходження

вул.Миколи Закревського, 42, м.Київ, 02217

5. Опис

Банк є засновником навчального закладу (100% участi в уставному
капiталi, внесок до статутного фонду не перераховано). Вiдповiдно до
Статуту Мiжнародної школи Глобус, банк, як засновник, вирiшує
стратегiчнi питання школи, здiйснює управлiння та контроль за її
дiяльнiстю.В межах цих повноважень Правлiнням банку обрана Наглядова
Рада школи у складi працiвникiв банку, яка на постiйнiй основi здiйснює
контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю школи та вирiшує
поточнi питання.

1. Найменування

ТОВ "Київський iнститут банкiвської справи"

2. Організаційно-

Товариство з обмеженою відповідальністю

правова форма
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Місцезнаходження
5. Опис

24733836
пров. Шевченка,12, м.Київ, 01001
Банк є спiвзасновником товариства: доля участi - 68%, розмiр внеску до
статутного фонду - 17 000 грн. Банк не має контролю над фiнансовою та
операцiйною полiтикою товариства, не бере участi у фактичному
управлiннi її дiяльнiстю та не має впливу на її доходнiсть.

XІІ. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано іншій особі

Номер
Кількість
Дата
свідоцтва
Міжнародний
акцій у
реєстрації
про
ідентифікаційний
випуску
випуску реєстрацію
номер
(шт.)
випуску

1

2

3

08.06.2017

52/1/2017

UA40001363

Опис:

4

Кількість
голосуючих
Кількість
акцій, права
голосуючих
голосу за
Загальна
Загальна
акцій, права
якими за
кількість
номінальна
голосу за результатами
голосуючих
вартість (грн)
якими
обмеження
акцій (шт.)
обмежено
таких прав
(шт.)
передано
іншій особі
(шт.)
5

6

5091887051 50918870510.00 5089639529

7

8

0

0

XV. Проміжний звіт керівництва
Протягом третього кварталу 2018 року ПАТ «Промiнвестбанк» вело безперервну банкiвську
дiяльнiсть згiдно з лiцензiєю Нацiонального банку України № 1 вiд 22.06.2016. Злиття, подiл,
приєднання, перетворення, видiл Банку не здiйснювались. Банк виконував ключовi нормативи
лiквiдностi i капiталу. Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» 1 жовтня 2018 року пiдтвердило
довгостроковий рейтинг Банку на рiвнi uaAA+. В заключеннi агентства вiдмiчається, що
забезпечення Банку лiквiднiстю на досить високому рiвнi в поєднаннi з дуже добрим
забезпеченням регулятивним капiталом значно знижує власнi кредитнi ризики Банку в досяжному
майбутньому.
Опис основних ризикiв та невизначеностей.
На поточну дiяльнiсть Банку мають вплив наступнi ризики.
1. Кредитний ризик, пов’язаний з можливiстю фiнансових втрат внаслiдок несвоєчасного
виконання позичальниками своїх зобов’язань в повному обсязi. Обмеження кредитного ризику
досягається за рахунок проведення Банком виваженої кредитної полiтики. Процедури розгляду,
затвердження, надання та монiторингу кредитiв чiтко регламентованi вiдповiдними внутрiшнiми
положеннями та процедурами. Цей тип ризику мiнiмiзується за рахунок диверсифiкацiї
клiєнтської бази, системи лiквiдних застав, створення резервiв та пiдтримки адекватного рiвня
власного капiталу.
2. Ризик лiквiдностi, пов’язаний з ймовiрнiстю виникнення проблем у Банку з виконанням своїх
зобов’язань у зв’язку з наявнiстю розривiв у строках погашення мiж активами i пасивами
фiнансової установи. Мiнiмiзацiя ризику лiквiдностi забезпечується за рахунок збалансованостi
активiв та пасивiв Банку, пiдтримкою адекватного рiвня високолiквiдних активiв при дотриманнi
нормативiв лiквiдностi Нацiонального банку України, а також наявнiстю пiдтримки зi сторони
материнської фiнансової установи.
3. Процентний ризик, пов’язаний з негативним впливом змiни процентних ставок як на
прибутковiсть Банка, так i на економiчну вартiсть його активiв, зобов’язань та позабалансових
iнструментiв. Процес управлiння процентним ризиком спрямований на проведення оцiнки
чутливостi фiнансового результату Банку до змiни процентних ставок та прогнозування рiвня
процентної маржi при переглядi процентних ставок за активними та пасивними операцiями за
допомогою застосування вiдповiдних методiв та пiдходiв.
4. Валютний ризик виникає внаслiдок несприятливих ринкових змiн курсiв обмiну валют та може
негативно впливати на прибутковiсть дiяльностi та капiтал Банку. З метою обмеження можливих
втрат, пов’язаних з коливаннями валютних курсiв, Банк на постiйнiй основi контролює, аналiзує та
прогнозує обсяги балансових та позабалансових вiдкритих валютних позицiй в розрiзi основних
валют.
5. Ринковий (цiновий) ризик виникає через несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв та
товарiв i курсiв iноземних валют за iнструментами, що знаходяться в торговельному портфелi
Банку. Цей ризик випливає з маркетмейкерства, дилiнгу, прийняття рiшень щодо купiвлi-продажу
цiнних паперiв, валют, товарiв та похiдних фiнансових iнструментiв (деривативiв).
6. Операцiйний ризик. Полiтика управлiння операцiйним ризиком Банку передбачає створення
ефективної системи управлiння операцiйним ризиком, спрямованої на мiнiмiзацiю втрат,
пов'язаних з операцiйним ризиком, врахування операцiйного ризику при прийняттi управлiнських
рiшень, а також унiфiкацiю процедур управлiння операцiйним ризиком на рiвнi всiх структурних
пiдроздiлiв та установ Банку. Для забезпечення пiдтримання i вчасного вiдновлення дiяльностi та
бiзнес-процесiв Банку у випадку настання непередбачуваних надзвичайних обставин, а також для
мiнiмiзацiї наслiдкiв таких обставин у Банку передбаченi вiдповiднi плани заходiв та антикризовi
процедури.
7. Юридичний (правовий) ризик, пов’язаний зi змiнами законодавчого регулювання банкiвської
сфери, податкової полiтики, валютного та iнвестицiйного регулювання. Полiтика управлiння
юридичним ризиком Банку полягає у запровадженнi єдиних стандартiв та порядку ведення
договiрної та претензiйно-позовної роботи, побудови прозорих взаємовiдносин з
правоохоронними та контролюючими органами, а також детального вивчення вимог законiв,

нормативно-правових актiв, угод, систематичного монiторингу змiн законодавчої бази.
8. Ризик репутацiї. Полiтика управлiння ризиком репутацiї Банку спрямована на створення та
пiдтримання позитивного iмiджу як на рiвнi фiнансових ринкiв, клiєнтiв, так i на рiвнi органiв
державного регулювання, чiтке дотримання технологiй здiйснення банкiвських операцiй та правил
корпоративного етикету.
9. Стратегiчний ризик. Полiтика управлiння стратегiчним ризиком Банка передбачає чiтке
визначення стратегiчних цiлей та послiдовне впровадження їх у практичну дiяльнiсть, а також
оперативне коригування стратегiї та внесення змiн до прийнятих управлiнських рiшень у разi
суттєвих змiн внутрiшнього та зовнiшнього середовища. Цей ризик обмежуються за рахунок
постiйного монiторингу та аналiзу змiн макроекономiчних показникiв України та свiтових
фiнансових ринкiв.
Фактори ризику, якi вказанi вище, та iншi фактори ризику, що можуть вплинути на спроможнiсть
Банку, як емiтента, виконувати свої зобов’язання, контролюються Банком за рахунок
впровадження ефективної функцiї внутрiшнього контролю та управлiння ризиками.
Головним завданням у цьому напрямку є забезпечення виконання поточних та стратегiчних цiлей
Банку, застосовуючи вiдповiднi полiтики, методи, засоби керування та контролю ризикiв, якi
генеруються зовнiшнiм середовищем, структурою активiв i пасивiв та бiзнес-процесами Банку.
Ключовi аспекти функцiонування системи ризик-менеджменту в Банку викладенi в Полiтицi з
корпоративного управлiння ризиками Банку, яка орiєнтована на рекомендацiї Базельського
комiтету з банкiвського нагляду.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, свiдчить про те, що промiжна
фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз
Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть», мiстить достовiрне та
об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки за збитки
емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої
фiнансової звiтностi, а також про те, що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та
об’єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 Закону України «Про
цiннi папери та фондовий ринок».

Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс)
на 30.09.2018 (число, місяць, рік)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

2774935

4445271

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
України

0

0

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

0

0

АКТИВИ

Кошти в інших банках

5

0

300

Кредити та заборгованість клієнтів

7

11787896

11991232

Цінні папери в портфелі банку на продаж

8

74709

151374

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії

44

44

879260

890668

0

12

508

1083

0

0

2104960

2250483

Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи

11

155750

148228

Інші активи

11

48495

66008

170439

146008

0

0

17996996

20090711

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

12

804448

774341

Кошти клієнтів

13

7158999

8695557

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

0

0

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

Інші залучені кошти

0

0

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

0

0

Резерви за зобов’язаннями

10

3906140

4320620

Інші фінансові зобов’язання

11

15102

17463

Інші зобов'язання

11

71229

136009

Субординований борг

0

0

Зобов'язання групи вибуття

0

0

0

0

11955918

13943990

50918872

50918872

Емісійні різниці

0

0

Незареєстрований статутний капітал

0

0

5300

5300

0

0

1330666

1330104

-46212975

-46106770

Власний капітал – усього за додатковими статтями

0

0

Неконтрольована частка

0

0

Усього власного капіталу

6041078

6146721

Усього зобов'язань та власного капіталу

17996996

20090711

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

14

Інший додатковий капітал

14

Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників

В
тис.грн.
В «Iншi фiнансовi активи» включено «Похiднi фiнансовi активи»: Звiтний перiод 0 тис.грн.;
попереднiй
перiод
5623
тис.грн.
В «Iншi фiнансовi зобов’язання» включено «Похiднi фiнансовi зобов’язання»: Звiтний перiод 1945
тис.грн;
попереднiй
перiод
0
тис.грн.
В «Усього власного капiталу» включено «Власнi викупленi акцiї»: Звiтний перiод (785) тис.грн,
попереднiй перiод (785) тис.грн.
Затверджено до випуску та підписано
26.10.2018

року

Голова правління

А.В.Рожок
(підпис, ініціали, прізвище)

Жембровський, (044) 364-67-77 ВН.(88-16)
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Н.М.Калиновська
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки
за 3 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи

1311001

1860924

Процентні витрати

-391483

-955021

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

919518

905903

-373698

-4779847

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

545820

-3873944

Комісійні доходи

160583

205198

Комісійні витрати

-20339

-21536

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

-143246

-111464

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

0

0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

0

-1

Результат від операцій з іноземною валютою

50333

56676

Результат від переоцінки іноземної валюти

6569

40144

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

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями

0

0

104752

145068

-812689

-1356836

0

0

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

4, 5, 7

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

8, 10, 16

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

0

0

0

0

-108217

-4916695

-43

-497

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

0

0

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

0

0

-108260

-4917192

-108260

-4917192

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

0

0

-0.02

-1.21

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

9

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

17

В тис.грн.
Затверджено до випуску та
підписано
26.10.2018

року

Голова правління

А.В.Рожок
(підпис, ініціали,
прізвище)

Жембровський, (044) 364-67-77 ВН.(8816)
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

Н.М.Калиновська
(підпис, ініціали,
прізвище)

Проміжний скорочений
звіт про сукупний дохід
за 3 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

-108260

-4917192

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями

0

0

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

0

0

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

0

0

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

СТАТТІ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
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

0

0

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями

0

0

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

-574

-1430

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

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

2617

6512

Інший сукупний дохід після оподаткування

2617

6512

-105643

-4910680

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

Усього сукупного доходу за рік
Усього сукупного доходу, що належить:

В тис.грн.
СТАТТI, ЩО МОЖУТЬ БУТИ РЕКЛАСИФIКОВАНI В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Нереалiзованi прибутки/ (збитки) вiд iнвестицiйних цiнних паперiв, наявних для продажу:
3191 тис.грн. - звiтний перiод, 7941 тис.грн. - попереднiй перiод. Реалiзованi результати вiд
iнвестицiйних цiнних паперiв, наявних для продажу, перенесенi до звiту про прибутки та
збитки: 0 тис.грн. - звiтний перiод, 1 тис.грн. - попереднiй перiод.
Затверджено до випуску та
підписано
26.10.2018

року

Голова правління

А.В.Рожок
(підпис, ініціали,
прізвище)

Жембровський, (044) 364-67-77 ВН.(8816)
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

Н.М.Калиновська
(підпис, ініціали,
прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 3 квартал 2018 року
Належить власникам материнської компанії
Найменування
статті

1
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
Усього сукупного
доходу:

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

усього

Усього
Неконтрольована
власного
частка
капіталу

3

4

5

6

7

8

Х

9

10

11

40617684

236582

0

0

1402310

-38680903

-2235

3573438

0

3573438

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40617684

236582

0

0

1402310

-38680903

-2235

3573438

0

3573438

прибуток/(збиток)
за рік

0

0

0

0

-72206

-7656011

0

-7728217

0

-7728217

інший сукупний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10301188

0

-10301188

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

номінальна
вартість

0

0

10301188

0

0

0

0

10301188

0

10301188

емісійний дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

купівля

0

0

0

0

0

0

-785

-785

0

-785

продаж

0

0

0

0

0

0

2235

2235

0

2235

анулювання

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на

50918872

5300

0

0

1330104

-46105632

-785

6147859

0

6147859

Незареєстрований
статутний капітал
Операції з
акціонерами
Емісія акцій:

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

кінець
попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу:
прибуток/(збиток)
за рік

0

0

0

0

2617

-108260

0

-105643

0

-105643

інший сукупний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Незареєстрований
статутний капітал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Операції з
акціонерами

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

купівля

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Емісія акцій:

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

анулювання

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2055

2055

0

0

0

0

50918872

5300

0

0

1330666

-46212975

-785

6041078

0

6041078

Додаткові статті –
опис статей та
вміст показників
Додаткові статті –
усього за
додатковими
статтями
Залишок на
кінець звітного
періоду

В тис.грн.
Залишок на кiнець перiоду, що передує попередньому перiоду (до перерахунку).
Додаткова стаття.
Перенесення прибутку вiд неринкової ставки в звязку з припиненням визнання кредиту на умовах субординованого боргу вiд
материнської компанiї:
емiсiйнi рiзницi та iнший додатковий капiтал - (231282) тис.грн.;
нерозподiлений збиток - 231282 тис.грн.
Залишок на кiнець попереднього перiоду.
Додаткова стаття.
Вплив змiн облiкової полiтики, виправлення помилок та вплив переходу на новi та/або переглянутi стандарти i тлумачення:
нерозподiлений прибуток - (1138) тис.грн.;
усього - (1138) тис.грн.;
Усього власного капiталу - (1138) тис.грн.
Скоригований залишок на кiнець попереднього перiоду:
статутний капiтал - 50918872 тис.грн.;
емiсiйнi рiзницi та iнший додатковий капiтал - 5300 тис.грн.;
резерви переоцiнки - 1330104 тис.грн.;
нерозподiлений прибуток - (46106770) тис.грн.;
додатковi статтi - (785) тис.грн.;

усього - 6146721 тис.грн.;
Усього власного капiталу - 6146721 тис.грн.
Усього сукупного доходу.
Додатковi статтi - Трансфер резерву переоцiнки основних засобiв до непокритого збитку:
резерви переоцiнки - (2055) тис.грн.;
нерозподiлений прибуток - 2055 тис.грн.
Затверджено до випуску та підписано
26.10.2018

року

Голова правління

А.В.Рожок
(підпис, ініціали, прізвище)

Жембровський, (044) 364-67-77 ВН.(88-16)
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Н.М.Калиновська
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

674239

846111

Процентні витрати, що сплачені

-349851

-658135

Комісійні доходи, що отримані

64049

128759

Комісійні витрати, що сплачені

-20339

-21536

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

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

-141300

-52812

Результат операцій з іноземною валютою

50340

56676

Інші отримані операційні доходи

103386

140624

Виплати на утримання персоналу, сплачені

-343082

-243956

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-283290

-366869

-245848

-171138

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів

0

0

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

0

0

3579

985616

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів

124375

810659

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-19696

66791

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

-922102

-1516835

593850

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

0

0

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 коштів в інших банках

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

-6296

-15261

-1660721

1348415

0

0

75000

76795

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

0

0

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

-130

-326

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

18015

1567

Придбання основних засобів

-23041

-10522

649

735

Придбання нематеріальних активів

0

0

Надходження від вибуття нематеріальних активів

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

73900

93581

Емісія простих акцій

0

0

Емісія привілейованих акцій

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

0

38

Викуп власних акцій

0

-785

Продаж власних акцій

0

0

Отримання субординованого боргу

0

0

Погашення субординованого боргу

0

0

Отримання інших залучених коштів

0

0

Повернення інших залучених коштів

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

0

0

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 цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж

Придбання інвестиційної нерухомості

Надходження від реалізації 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

-747

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

-83515

65134

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

-1670336

1506383

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

4445271

2039409

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

2774935

3545792

В тис.грн. В "Грошовi кошти вiд iнвестицiйної дiяльностi" включено "Надходження вiд
реалiзацiї активiв, утримуваних для продажу": Звiтний перiод - 3407 тис.грн., Попереднiй
перiод - 25332 тис.грн.
Затверджено до випуску та
підписано
26.10.2018

року

Голова правління
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(підпис, ініціали,
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Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 3 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

0

0

Знос та амортизація

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів

0

0

Амортизація дисконту/(премії)

0

0

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

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

0

0

(Нараховані доходи)

0

0

Нараховані витрати

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

0

0

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

0

0

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

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

0

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів

0

0

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

0

0

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках

0

0

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості
клієнтів

0

0

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів

0

0

Чисте зменшення (збільшення) інших активів

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

0

0

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

0

0

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

0

0

Податок на прибуток, що сплачений

0

0

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

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

0

0

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів

0

0

Придбання асоційованих компаній

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

0

0

Придбання основних засобів

0

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

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

0

0

Емісія простих акцій

0

0

Емісія привілейованих акцій

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

0

0

Викуп власних акцій

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Продаж власних акцій

0

0

Отримання субординованого боргу

0

0

Погашення субординованого боргу

0

0

Отримання інших залучених коштів

0

0

Повернення інших залучених коштів

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

0

0

Дивіденди, що виплачені

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

0

0

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

0

0

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

0

0

Затверджено до випуску та
підписано
26.10.2018
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Примітки
до проміжного скороченого звіту
за 3 квартал 2018 року
№
з/п

Текст примітки

1

1. Основна дiяльнiсть ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ
ПРОМИСЛОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (далi ? «Банк») було створено в Українi 26 серпня 1992 року.
Банк здiйснює дiяльнiсть згiдно з банкiвською лiцензiєю № 1 вiд 22 червня 2012 року, виданою
Нацiональним банком України. Основною дiяльнiстю Банку є залучення вкладiв, надання кредитiв та
гарантiй корпоративним клiєнтам, здiйснення торгових операцiй з iноземними валютами та операцiй з
цiнними паперами, платiжне обслуговування в Українi та переказ коштiв за кордон, здiйснення операцiй з
обмiну валют i надання iнших банкiвських послуг юридичним та фiзичним особам. Головний офiс Банку
розташований у м. Києвi. Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (свiдоцтво учасника
Фонду № 116 вiд 2 вересня 1999 року). Фонд гарантує кожному вкладнику банкiв вiдшкодування коштiв у
розмiрi загальної суми вкладу (з урахуванням процентiв) у разi якщо банк не зможе самостiйно повернути
вкладенi кошти. Гарантована сума не може перевищувати еквiвалент 200 тисяч гривень (31 грудня 2017
року: 200 тисяч гривень). Станом на 30 вересня структура власностi Банку була наступною: Акцiонери 30
вересня 2018 року, % (аудит не проводився) 31 грудня 2017 року, % (аудит не проводився Державна
корпорацiя «Банк розвитку i зовнiшньоекономiчної дiяльностi» («Внєшекономбанк») (далi ?
«Материнський банк») 99,77 99,77 Iншi 0,23 0,23 Усього 100,00 100,00 Станом на 30 вересня 2018 та 31
грудня 2017 рокiв члени Правлiння Банку не володiли акцiями Банку. Кiнцевою контролюючою стороною
Банку виступає Уряд Росiйської Федерацiї. Юридична адреса Банку та мiсце здiйснення дiяльностi: пров.
Шевченка,12, Київ, 01001, Україна.
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2. Економiчне середовище, в якому Банк здiйснює дiяльнiсть У III кварталi 2018 року суттєвих змiн у
економiчному середовищi дiяльностi банку не вiдбувалось. За 8 мiсяцiв 2018 року iндекс промислового
виробництва становив 102,2% до вiдповiдного перiоду минулого року. Товарооборот пiдприємств торгiвлi
за цей перiод вирiс на 5%, так як подальше пiдвищення доходiв населення стимулювало споживчий попит.
Прирiст ВВП України за 2018 рiк урядовими i мiжнародними структурами оцiнюється на рiвнi 3,2%.
Вагомим рушiєм економiчного зростання залишилося нарощення iнвестицiй, якi виросли за 1 пiврiччя 2018
року на 26,5% вiдносно аналогiчного перiоду 2017 року i здiйснювались в переважнiй бiльшостi видiв
економiчної дiяльностi. Зокрема, активно зростали капiтальнi iнвестицiї в промисловiсть, якi виросли за
цей перiод на 34,4%. Сальдо платiжного балансу України за 8 мiсяцiв 2018 року было на рiвнi +164 млн.
доларiв США, перш за все завдяки приватним надходженням з-за кордону, проте воно скоротилося майже
у 8 разiв порiвняно з таким же перiодом минулого року. При цьому, зростання обмiнного курсу долара до
гривнi, яке мало мiсце у липнi - серпнi 2018 року уповiльнилось у вереснi. Темпи iнфляцiї дещо
уповiльнились у порiвняннi з початком 2018 року i у III кварталi 2018 року були на стабiльному рiвнi 8,9%. При цьому, Нацiональний банк України для зниження темпiв iнфляцiї декiлька раз пiдвищував
облiкову ставку у 2018 роцi до 18% з вересня поточного року. Безперервнiсть дiяльностi Проаналiзувавши
iснуючi внутрiшнi, економiчнi та полiтичнi чинники невизначеностi, та враховуючи їх можливий вплив
керiвництво Банку дiйшло висновку, що припущення стосовно безперервної дiяльностi при складаннi цiєї
фiнансової звiтностi є доречним, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань в ходi
звичайної дiяльностi. Керiвництво Банку стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за
необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо.
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3. Основа складання промiжної скороченої фiнансової звiтностi Ця промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть
пiдготовлена у вiдповiдностi до МСБО 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» i її необхiдно розглядати у
сукупностi з рiчною фiнансовою звiтнiстю за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, пiдготовленою у
вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика i методи обрахунку,
що були використанi пiд час складання цiєї звiтностi, є спiвставними з облiковою полiтикою, яка
використовувалась пiд час складання рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року.
За дев’ять мiсяцiв 2018 року не вiдбулось суттєвих змiн в системах управлiння ризиками. Протягом 9
мiсяцiв 2018 року Банк не змiнював облiковi полiтики, не застосовував змiни до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi i поправки до них, якi були прийнятi в попереднiх перiодах, так як данi змiни i

поправки не мали впливу на промiжну скорочену фiнансову звiтнiсть Банку, за виключенням iнформацiї
зазначеної нижче. Ця промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах гривень, що є
функцiональною валютою та валютою представлення звiтностi Банку. Перерахунок МСФЗ 9 «Фiнансовi
iнструменти» вимагає класифiкувати фiнансовi активи як такi, що надалi оцiнюються за амортизованою
собiвартiстю, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, вiдповiдно до таких критерiїв: (а) бiзнес-моделi з управлiння фiнансовими активами;
та (б) установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом. Згiдно до
МСФЗ 9 також змiнився пiдхiд до формування резервiв пiд знецiнення фiнансових активiв з моделi
понесених збиткiв (МСБО 39) на модель очiкуваних збiткiв. Застосування МСФЗ 9 призвело до зменшення
власного капiталу станом на 01 сiчня 2018 року на 1 138 тисяч гривень. З 01 сiчня 2018 роцi нарахованi
вiдсотки за знецiненими кредитами вiдображаються по рахунках резервiв (станом на 01 сiчня 2018 у сумi 4
341 667 тисяч гривень), такi змiни не впливають на чисту балансову вартiсть статтi Кредити клiєнтам та не
мають ефекту на капiтал вiд впровадження МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти». До форм фiнансової
звiтностi за 2017 рiк були внесенi наведенi нижче змiни для вiдображення впливу вiд впровадження
Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 9 «Фiнансовi iнструменти». Стаття фiнансової звiтностi
Категорiя згiдно МСБО 39 31 грудня 2017 року Пере-рахунок Перерахо-вано Категорiя згiдно МСФЗ 9 Звiт
про фiнансовий стан Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти Кредити та дебiторська заборгованiсть 4 445
415 (144) 4 445 271 Амортизована вартiсть Кошти в банках Кредити та дебiторська заборгованiсть 380 (80)
300 Амортизована вартiсть Кредити клiєнтам Кредити та дебiторська заборгованiсть 11 992 232 (1 000) 11
991 232 Амортизована вартiсть Iнвестицiйнi цiннi папери, наявнi для продажу Фiнансовi активи, доступнi
для продажу 151 288 86 151 374 За справедливою вартiстю через iнший супуний дохiд Звiт про рух
грошових коштiв Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня 2017 4 445 415 (144) 4 445 271
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4. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти включають: 30 вересня 2018 року
(аудит не проводився) 31 грудня 2017 року перераховано (аудит не проводився) Поточнi рахунки в iнших
банках 2 265 032 3 925 209 Поточнi рахунки у Нацiональному банку України 355 601 357 945 Грошовi
кошти в касi 157 927 162 261 Резерв пiд зменшення корисностi (3 625) (144) Грошовi кошти та їх
еквiваленти 2 774 935 4 445 271 Поточний рахунок в Нацiональному банку України являє собою кошти, якi
доступнi для щоденних розрахункiв з урахуванням регуляторних вимог щодо обов’язкового резервування.
Депозити «овернайт» являють собою депозити «овернайт», розмiщенi в банках країн-членiв ОЕСР пiд
ринковi процентнi ставки. Рух у резервах пiд зменшення корисностi грошових коштiв був таким: За дев’ять
мiсяцiв, що закiнчились 30 вересня (аудит не проводився) 2018 2017 31 грудня 2017 року - - Перехiд на
МСФЗ 9 144 - 1 сiчня 2018 року (аудит не проводився) 144 Нарахування/(сторнування) 3 474 - Курсовi
рiзницi 7 - 30 вересня 3 625 - За три мiсяцi, що закiнчились 30 вересня (аудит не проводився) 2018 2017 1
липня 1 Нарахування/(сторнування) 3 609 - Курсовi рiзницi 15 - 30 вересня 3 625 -
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5. Кошти в банках Кошти в банках включають: 30 вересня 2018 року (аудит не проводився) 31 грудня 2017
року перераховано (аудит не проводився) Кошти на поточних рахунках з обмеженим використанням ? 400
? 400 Мiнус ? резерв пiд зменшення корисностi ? (100) Кошти в банках ? 300 Станом на 31 грудня 2017
року кошти в банках у сумi 400 тисяч гривень включали кошти на поточних рахунках банкiв, якi були
знерухомленi i з обмеженим використанням, зокрема, такi як: застава за гарантiями, акредитивами та
резервними акредитивами, випущеними Банком на користь своїх клiєнтiв, забезпечувальний платiж щодо
надання послуг з проведення розрахункового обслуговування. Рух у резервах пiд зменшення корисностi
коштiв у банках був таким: За дев’ять мiсяцiв, що закiнчились 30 вересня (аудит не проводився) 2018 рiк
2017 рiк 31 грудня 2017 року 20 18 Перехiд на МСФЗ 9 80 ? 1 сiчня (аудит не проводився) 100 18
Нарахування/(сторнування) (100) (4) Курсовi рiзницi ? ? 30 вересня ? 14 За три мiсяцi, що закiнчились 30
вересня (аудит не проводився) 2018 рiк 2017 рiк 1 липня 54 6 Нарахування/(сторнування) (54) 8 Курсовi
рiзницi ? ? 30 вересня ? 14
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6. Похiднi фiнансовi iнструменти Банк укладає угоди з використанням похiдних фiнансових iнструментiв
для цiлей торгових операцiй. Нижче представлено таблицю, що вiдображає справедливу вартiсть похiдних
фiнансових iнструментiв, вiдображених у фiнансовiй звiтностi як активи або зобов’язання, а також їх
умовнi суми. Умовнi суми, вiдображенi на сукупнiй основi, являють собою суму базового активу похiдного
iнструменту, базову ставку або iндекс; на їхнiй основi оцiнюються змiни вартостi похiдних iнструментiв.
Умовнi суми вiдображають обсяг операцiй, що не були завершеними на кiнець звiтного перiоду, i не
вiдображають кредитний ризик. 30 вересня 2018 року (аудит не проводився) 31 грудня 2017 року (аудит не
проводився Справедлива вартiсть Справедлива вартiсть Умовна сума Активи Зобов’язання Умовна сума
Активи Зобов’язання Договори в iноземнiй валютi Свопи 531 662 ? (1 945) 471 135 5 623 ? Усього похiднi
активи/ (зобов’язання) ? (1 945) 5 623 ? ?
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7. Кредити клiєнтам Кредити клiєнтам включають: 30 вересня 2018 року (аудит не проводився) 31 грудня
2017 року перераховано (аудит не проводився) Кредити юридичним особам 46 890 917 42 051 751
Кредитування малого бiзнесу 124 837 123 723 Споживчi кредити 83 941 78 722 Iпотечне житлове
кредитування 10 536 12 211 Iнше 22 250 23 715 Усього кредити клiєнтам 47 132 481 42 290 122 Мiнус ?
резерв пiд зменшення корисностi (35 344 585) (30 298 890) Кредити клiєнтам 11 787 896 11 991 232 Резерв
пiд зменшення корисностi кредитiв клiєнтам Узгодження резерву пiд зменшення корисностi кредитiв
клiєнтам за категорiями є таким: Кредити юридичним особам Споживчi кредити Iпотечне житлове
кредитування Кредитування малого бiзнесу Iнше Усього На 31 грудня 2017 року 30 107 338 78 722 12 211
75 904 23 715 30 297 890 Ефект переходу на МСФО 9 1 000 ? ? ? ? 1 000 На 1сiчня 2018 року (аудит не
проводився) 30 108 338 78 722 12 211 75 904 23 715 30 298 890 Нарахування/сторнування 323 653 5 219 (1
650) 45 338 (2 236) 370 324 Списання (1 000 767) ? (106) ? ? (1 000 873) Нарахованi вiдсотки за знецiненими
кредитами 5 609 339 ? ? ? ? 5 609 339 Курсовi рiзницi 65 928 ? 81 125 771 66 905 На 30 вересня 2018 року
(аудит не проводився) 35 106 491 83 941 10 536 121 367 22 250 35 344 585 Зменшення корисностi на
iндивiдуальнiй основi 33 753 787 ? ? ? ? 33 753 787 Зменшення корисностi на сукупнiй основi 1 352 704 83
941 10 536 121 367 22 250 1 590 798 35 106 491 83 941 10 536 121 367 22 250 35 344 585 Загальна сума
кредитiв, зменшення корисностi яких визначено на iндивiдуальнiй основi, до вирахування резерву 43 586
067 ? ? ? ? 43 586 067 ? Кредити юридичним особам Споживчi кредити Iпотечне житлове кредитування
Кредитування малого бiзнесу Iнше Усього На 1 сiчня 2017 року 23 852 836 55 033 4 979 192 822 16 878 24
122 548 Нарахування 4 738 179 9 047 716 26 771 5 138 4 779 851 Списання (65 420) (62) ? ? ? (65 482)
Курсовi рiзницi (63 464) ? (440) (2 213) (4 688) (70 805) На 30 вересня 2017 року (аудит не проводився) 28
462 131 64 018 5 255 217 380 17 328 28 766 112 Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi 25 544 244 ?
? ? ? 25 544 244 Зменшення корисностi на сукупнiй основi 2 917 887 64 018 5 255 217 380 17 328 3 221 868
28 462 131 64 018 5 255 217 380 17 328 28 766 112 Загальна сума кредитiв, зменшення корисностi яких
визначено на iндивiдуальнiй основi, до вирахування резерву 36 439 071 ? ? ? ? 36 439 071 Кредити
юридичним особам Споживчi кредити Iпотечне житлове кредитування Кредитування малого бiзнесу Iнше
Усього На 1 липня 2018 року 32 546 919 82 209 10 569 119 500 21 492 32 780 689 Нарахування/сторнування
163 088 1 732 (306) (145) (2 041) 162 328 Списання ? ? (24) ? ? (24) Нарахованi вiдсотки за знецiненими
кредитами 362 856 ? ? ? ? 362 856 Курсовi рiзницi 2 033 628 ? 297 2 012 2 799 2 038 736 На 30 вересня 2018
року (аудит не проводився) 35 106 491 83 941 10 536 121 367 22 250 35 344 585 Зменшення корисностi на
iндивiдуальнiй основi 33 753 787 ? ? ? ? 33 753 787 Зменшення корисностi на сукупнiй основi 1 352 704 83
941 10 536 121 367 22 250 1 590 798 35 106 491 83 941 10 536 121 367 22 250 35 344 585 Загальна сума
кредитiв, зменшення корисностi яких визначено на iндивiдуальнiй основi, до вирахування резерву 43 586
067 ? ? ? ? 43 586 067 Кредити юридичним особам Споживчi кредити Iпотечне житлове кредитування
Кредитування малого бiзнесу Iнше Усього На 1 липня 2017 року 27 590 013 60 801 5 035 209 741 16 360 27
881 950 Нарахування 457 207 3 234 431 5 063 3 207 469 142 Списання (10 000) (17) ? ? ? (10 017) Курсовi
рiзницi 424 911 ? (211) 2 576 (2 239) 425 037 На 30 вересня 2017 року (аудит не проводився) 28 462 131 64
018 5 255 217 380 17 328 28 766 112 Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi 25 544 244 ? ? ? ? 25
544 244 Зменшення корисностi на сукупнiй основi 2 917 887 64 018 5 255 217 380 17 328 3 221 868 28 462
131 64 018 5 255 217 380 17 328 28 766 112 Загальна сума кредитiв, зменшення корисностi яких визначено
на iндивiдуальнiй основi, до вирахування резерву 36 439 071 ? ? ? ? 36 439 071 Концентрацiя кредитiв
клiєнтам Станом на 30 вересня 2018 року концентрацiя кредитiв Банку становила 24 002 897 тисяч гривень,
наданих десятьом найбiльшим позичальникам ? третiм особам (50,9% загального кредитного портфелю)
(станом на 31 грудня 2017 року: 20 820 084 тисяч гривень або 49,2%). За цими кредитами було сформовано
резерв у розмiрi 15 685 598 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2017 року: 12 750 779 тисяч гривень).
Станом на 30 вересня 2018 року балансова вартiсть кредитiв клiєнтiв Банку, номiнованих в iноземнiй
валютi, становила 10 507 575 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2017 року: 10 451 781 тисяч гривень).
Кредити у окремих районах Донецької i Луганської областей i АР Крим станом на 30 вересня 2018 року
становили 8 522 224 тисяч гривень (рiвень резервiв 100%). 30 вересня 2018 року (аудит не проводився) 31
грудня 2017 року (аудит не проводився) Юридичнi особи 47 015 754 42 175 474 Фiзичнi особи 116 727 114
648 Усього кредити клiєнтам 47 132 481 42 290 122 Кредити надаються клiєнтам у таких галузях: 30
вересня 2018 року (аудит не проводився) 31 грудня 2017 року (аудит не проводився) Металургiя та гiрничовидобувна галузь 11 842 422 10 404 352 Сiльське господарство та харчова промисловiсть 9 590 087 7 560
562 Виробництво i машинобудування 9 152 800 8 147 207 Енергетична промисловiсть 4 812 808 4 705 687
Транспорт 4 895 219 4 498 707 Будiвництво об’єктiв нерухомостi 3 803 934 4 138 144 Нафтогазова
промисловiсть 1 685 305 1 321 314 Торгiвля 713 262 844 003 Послуги 171 583 164 655 Фiзичнi особи 116
727 114 648 Iнше 348 334 390 843 Усього кредити клiєнтам 47 132 481 42 290 122 Кредитна якiсть за
категорiями фiнансових активiв Банк управляє кредитною якiстю фiнансових активiв за допомогою
внутрiшньої системи присвоєння рейтингiв виходячи з нормативних документiв Нацiонального банку

України: Високий рейтинг. До цiєї категорiї вiдноситься незначний кредитний ризик, що характеризується
мiцним фiнансовим станом позичальника та якiсним обслуговуванням боргу; Стандартний рейтинг. До цiєї
категорiї вiдноситься незначний кредитний ризик, який однак може зрости внаслiдок несприятливих умов;
це стосується позичальникiв iз добрим фiнансовим станом та доброю платiжною поведiнкою або
позичальникiв iз мiцним фiнансовим станом та доброю платiжною поведiнкою з наявнiстю затримок
платежiв не бiльше 90 днiв; Рейтинг нижче стандартного. До цiєї категорiї вiдноситься значний кредитний
ризик, що характеризується слабким/поганим фiнансовим станом позичальника та
якiсним/поганим/незадовiльним обслуговуванням боргу. ? 30 вересня 2018 року (аудит не проводився) Не
простроченi i такi, що не оцiненi на предмет зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi Простроченi i
такi, що не оцiненi на предмет зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi Кориснiсть яких
зменшилась на iндивiдуальнiй основi Усього Високий рейтинг Стандартний рейтинг Рейтинг нижче
стандартного Кредити клiєнтам Кредити юридичним особам 1 639 983 6 005 71 860 234 298 9 832 280 11
784 426 Споживчi кредити ? ? ? ? ? ? Iпотечне житлове кредитування ? ? ? ? ? ? Кредитування малого
бiзнесу ? ? 3 144 326 ? 3 470 Iнше ? ? ? ? ? ? Усього 1 639 983 6 005 75 004 234 624 9 832 280 11 787 896 31
грудня 2017 року перераховано (аудит не проводився) Не простроченi i такi, що не оцiненi на предмет
зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi Простроченi i такi, що не оцiненi на предмет зменшення
корисностi на iндивiдуальнiй основi Кориснiсть яких зменшилась на iндивiдуальнiй основi Усього Високий
рейтинг Стандартний рейтинг Рейтинг нижче стандартного Кредити клiєнтам Кредити юридичним особам
758 949 1 087 988 480 575 32 914 9 582 987 11 943 413 Споживчi кредити ? ? ? ? ? ? Iпотечне житлове
кредитування ? ? ? ? ? ? Кредитування малого бiзнесу ? ? 46 932 887 – 47 819 Iнше ? ? ? ? ? ? Усього 758 949
1 087 988 527 507 33 801 9 582 987 11 991 232 Аналiз за строками погашення прострочених кредитiв,
кориснiсть яких не зменшилась на iндивiдуальнiй основi, у розрiзi їх категорiй: 30 вересня 2018 року (аудит
не проводився) До 30 днiв Вiд 31 до 60 днiв Вiд 61 до 90 днiв Понад 90 днiв Усього Кредити клiєнтам
Кредити юридичним особам ? 234 298 ? ? 234 298 Споживчi кредити ? - ? ? - Iпотечне житлове
кредитування ? - ? ? - Кредитування малого бiзнесу ? - ? 326 326 Iншi фiнансовi активи ? - ? ? - Усього ? 234
298 ? 326 234 624 31 грудня 2017 року перераховано (аудит не проводився) До 30 днiв Вiд 31 до 60 днiв Вiд
61 до 90 днiв Понад 90 днiв Усього Кредити клiєнтам Кредити юридичним особам ? - ? 32 914 32 914
Споживчi кредити ? - ? ? - Iпотечне житлове кредитування ? - ? ? - Кредитування малого бiзнесу ? - ? 887
887 Iншi фiнансовi активи ? - ? ? - Усього ? ? ? 33 801 33 801
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8. Iнвестицiйнi цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
Цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, включають: 30
вересня 2018 року (аудит не проводився) 31 грудня 2017 року перераховано (аудит не проводився)
Облiгацiї внутрiшньої державної позики («ОВДП») 73 489 150 154 Акцiї пiдприємств i дочiрнi
пiдприємства, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 1 134 1 134 Долi в
капiталi 86 86 Усього цiннi папери, наявнi для продажу 74 709 151 374 Мiнус ? резерв пiд зменшення
корисностi - - Цiннi папери, наявнi для продажу 74 709 151 374 Основнi iнвестицiї в акцiї та iншi цiннi
папери з нефiксованим прибутком у портфелi Банку на продаж: Найменування компанiї Вид дiяльностi
Країна реєстрацiї 30 вересня 2018 року (аудит не проводився) 31 грудня 2017 року (аудит не проводився)
ПрАТ «Фондова бiржа «IННЕКС» Управлiння фiнансовими ринками Україна 2 2 ПАТ «Фондова бiржа
ПФТС» Управлiння фiнансовими ринками Україна 60 60 ПрАТ «Українська мiжбанкiвська валютна бiржа»
Управлiння фiнансовими ринками Україна 1 047 1 047 ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА»
Управлiння фiнансовими ринками Україна 8 8 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Київський
iнститут банкiвської справи» Пiдготовка спецiалiстiв з банкiвської справи Україна 17 17
Сiльськогосподарське дочiрнє пiдприємство ПАТ Промiнвестбанку «Обрiй» Виробництво
сiльськогосподарської продукцiї Україна ? ? 1 134 1 134 Рух у резервах пiд зменшення корисностi цiнних
паперiв був таким: За дев’ять мiсяцiв, що закiнчились 30 вересня (аудит не проводився) 2018 2017 31
грудня 86 113 421 Ефект переходу на МСФЗ 9 (86) ? 1 сiчня ? 113 421 Нараховано ? ? Списано за рахунок
резерву ? ? 30 вересня ? 113 421 За три мiсяцi, що закiнчились 30 вересня (аудит не проводився) 2018 рiк
2017 рiк 1 липня ? 113 421 Нараховано ? ? Списано за рахунок резерву ? ? 30 вересня ? 113 421
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9. Оподаткування Витрати з податку на прибуток включають: За три мiсяцi, що закiнчились 30 вересня
(аудит не проводився) За дев’ять мiсяцiв, що закiнчились 30 вересня (аудит не проводився) 2018 рiк 2017
рiк 2018 рiк 2017 рiк Поточнi податковi витрати 12 186 43 497 Виникнення та сторнування тимчасових
рiзниць у звiтi про прибутки та збитки ? ? ? ? Витрати з податку на прибуток 12 186 43 497

10

10. Резерви пiд зменшення корисностi та iншi резерви Нижче представлено рух резерву пiд зменшення
корисностi та iнших резервiв: Iншi фiнансовi активи (Примiтка 11) Iншi нефiнансовi активи (Примiтка 11)
Гарантiї та зобов’язання (Примiтка 15) Судовi претензiї (Примiтка 15) Усього На 01 сiчня 2017 року 540

149 91 357 2 634 533 48 806 3 314 845 Нарахування/(сторнування) 79 318 6 646 269 439 153 355 556
Списано/сплачено (574) (510) – (1 356) (2 440) Курсовi рiзницi 13 (107) 271 484 (354) 271 036 На 30 вересня
2017 року (аудит не проводився) 618 906 97 386 3 175 456 47 249 3 938 997 На 01 сiчня 2018 року 652 164
99 744 4 272 524 48 096 5 072 528 Нарахування/(сторнування) 104 008 7 054 (14 049) (21 391) 75 622
Списано (3 636) (694) (335 886) - (340 216) Курсовi рiзницi (5) 36 (43 200) 46 (43 123) На 30 вересня 2018
року (аудит не проводився) 752 531 106 140 3 879 389 26 751 4 764 811 Iншi фiнансовi активи (Примiтка 11)
Iншi нефiнансовi активи (Примiтка 11) Гарантiї та зобов’язання (Примiтка 15) Судовi претензiї (Примiтка
15) Усього На 01 липня 2017 року 586 195 90 369 3 032 379 47 017 3 755 960 Нарахування/(сторнування) 32
667 7 310 (3 684) 19 36 312 Списано/сплачено (4) (361) – (19) (384) Курсовi рiзницi 48 68 146 761 232 147
109 На 30 вересня 2017 року (аудит не проводився) 618 906 97 386 3 175 456 47 249 3 938 997 На 01 липня
2018 року 718 892 102 178 3 580 130 23 110 4 424 310 Нарахування/(сторнування) 33 854 3 657 (619) 2 561
39 453 Списано/сплачено (345) (33) – – (378) Курсовi рiзницi 130 338 299 878 1 080 301 426 На 30 вересня
2018 року (аудит не проводився) 752 531 106 140 3 879 389 26 751 4 764 811
11. Iншi активи та зобов’язання Iншi активи включають: 30 вересня 2018 року (аудит не проводився) 31
грудня 2017 року (аудит не проводився Фiнансовi активи Нарахованi комiсiї 608 661 512 127
Заборгованiсть по розрахункам з платiжними системами 137 370 136 091 Дебiторська заборгованiсть
страхових компанiй 84 260 84 260 Розрахунки по цiнним паперам 45 288 45 288 Iншi авансовi платежi та
дебiтори 32 702 17 003 908 281 794 769 Мiнус ? резерв пiд зменшення корисностi iнших фiнансових активiв
(Примiтка 10) (752 531) (652 164) Нефiнансовi активи Дебiторська заборгованiсть за послуги 79 513 80 483
Витрати майбутнiх перiодiв 34 335 49 547 Дебiторська заборгованiсть працiвникiв 24 369 24 356 Податки
до сплати, крiм податку на прибуток 6 762 3 220 Майно, отримане в погашення заборгованостi за
кредитами 2 507 2 507 Авансовi платежi за нематерiальнi активи та основнi засоби 2 062 1 442 Передоплати
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за страхування ризикiв 973 664 Iншi нефiнансовi активи 4 114 3 533 154 635 165 752 Мiнус ? резерв пiд
зменшення корисностi iнших нефiнансових активiв (Примiтка 10) (106 140) (99 744) Iншi активи 204 245
208 613 Iншi зобов’язання включать: 30 вересня 2018 року (аудит не проводився) 31 грудня 2017 року
(аудит не проводився Фiнансовi зобов’язання Розрахунки з банками та клiєнтами 10 339 12 111 Розрахунки
за операцiями з платiжними картками 1 927 4 221 Дивiденди до сплати акцiонерам Банку 718 718
Нарахованi витрати - 38 Iншi фiнансовi зобов’язання 173 375 13 157 17 463 Нефiнансовi зобов’язання
Кредиторська заборгованiсть перед працiвниками 38 194 99 741 Доходи майбутнiх перiодiв 12 673 6 000
Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 9 962 7 943 Податки до сплати, крiм податку на
прибуток 7 299 14 241 Розрахунки з постачальниками та пiдрядниками 3 055 8 005 Iнше нефiнансовi
зобов’язання 46 79 71 229 136 009 Iншi зобов’язання 84 386 153 472
12. Кошти банкiв Кошти банкiв включають: 30 вересня 2018 року (аудит не проводився) 31 грудня 2017
року (аудит не проводився) Строковi депозити та кредити 455 144 427 977 Поточнi рахунки 349 304 346 364
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Кошти банкiв 804 448 774 341 Станом на 30 вересня 2018 року кредити та депозити банкiв включають
кошти у сумi 804 448 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2017 року: 774 341тисяч гривень), отриманi вiд
Материнського банку у доларах США та евро.
13. Кошти клiєнтiв Кошти клiєнтiв включають: 30 вересня 2018 року (аудит не проводився) 31 грудня 2017
року (аудит не проводився) Строковi депозити 3 938 241 4 659 866 Поточнi рахунки 3 220 758 4 035 691
Кошти клiєнтiв 7 158 999 8 695 557 Кошти, утримуванi як забезпечення за гарантiями (Примiтка 15) 2 086 2
123 Станом на 30 вересня 2018 року кошти клiєнтiв у сумi 2 836 088 тисяч гривень (39,6%) належали
десятьом найбiльшим клiєнтам ? третiм особам (станом на 31 грудня 2017 року: 3 613 916 тисяч гривень
(41,6%)). Кошти клiєнтiв включають рахунки таких категорiй клiєнтiв: 30 вересня 2018 року (аудит не
проводився) 31 грудня 2017 року (аудит не проводився) Юридичнi особи 3 730 368 4 538 975 Фiзичнi особи
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3 424 658 4 149 835 Державнi та бюджетнi органiзацiї 3 973 6 747 Кошти клiєнтiв 7 158 999 8 695 557 ?
Аналiз рахункiв клiєнтiв за галузями є таким: 30 вересня 2018 року (аудит не проводився) 31 грудня 2017
року (аудит не проводився Фiзичнi особи 3 424 658 4 149 835 Харчова промисловiсть i сiльське
господарство 1 443 004 1 113 121 Фiнансовий сектор 738 115 1 497 757 Iнше 690 865 451 518 Торгiвля 374
324 682 719 Промислове виробництво 230 937 296 723 Енергетична промисловiсть 133 904 51 479
Металургiя 29 153 103 004 Послуги 27 446 49 648 Машинобудування 23 351 173 024 Будiвництво об’єктiв
нерухомостi 16 971 68 893 Транспорт i зв’язок 14 079 36 071 Операцiї з нерухомим майном 12 039 21 583
Хiмiчна галузь 153 182 Кошти клiєнтiв 7 158 999 8 695 557
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14. Статутний капiтал Змiни у випущених, повнiстю сплачених акцiях, що знаходяться в обiгу, є такими:
Кiлькiсть простих акцiй Номiнальна вартiсть Власнi викупленi акцiї Усього На 31 грудня 2016 року 4 061
544 829 40 615 449 2 235 40 617 684 Збiльшення статутного капiталу ? ? ? ? Продаж власних викуплених
акцiй 223 465 2 235 (2 235) ? Викуп власних акцiй (78 517) (785) 785 ? На 30 вересня 2017 року (аудит не

проводився) 4 061 689 777 40 616 899 785 40 617 684 На 31 грудня 2017 року (аудит не проводився) 5 091
808 534 50 918 087 785 50 918 872 На 30 вересня 2018 року (аудит не проводився) 5 091 808 534 50 918 087
785 50 918 872 Станом на 30 вересня 2018 року кiлькiсть дозволених до випуску простих акцiй, за мiнусом
викуплених, склала 5 091 808 534 акцiй (станом на 31 грудня 2017 року: 5 091 808 534 акцiй) номiнальною
вартiстю 10 гривень кожна. Усi дозволенi до випуску акцiї були випущенi та повнiстю сплаченi, усi
акцiонери мають право на дивiденди та розподiл капiталу в гривнях. Сума емiсiйного доходу станом на 30
вересня 2018 року i 31 грудня 2017 року становить 5 300 тисяч гривень. Незареєстрований статутний
капiтал станом на 30 вересня 2018 року вiдсутнiй.
15. Договiрнi та умовнi зобов’язання Юридичнi аспекти В ходi звичайного ведення операцiй Банк виступає
стороною рiзних судових процесiв та спорiв. Керiвництво вважає, що остаточний розмiр зобов’язань, якi
можуть виникнути внаслiдок цих судових процесiв або спорiв, не буде мати суттєвого негативного впливу
на фiнансовий стан чи результати майбутньої дiяльностi Банку. Станом на 30 вересня 2018 року на розглядi
у судах перебуває понад 14 справ, ризик програшу по яким Банком оцiнюється як високий, що призвело до
формування резерву пiд судовi претензiї в сумi 26 751 тисяч гривень, у тому числi пiд шахрайськi операцiї
з платiжними картками(Примiтка 10). Договiрнi та умовнi зобов’язання Договiрнi та умовнi фiнансовi
зобов’язання Банку включали: 30 вересня 2018 року (аудит не проводився) 31 грудня 2017 року (аудит не
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проводився Зобов’язання з кредитування Гарантiї 4 603 134 5 134 993 Зобов’язання з надання кредитiв 1
488 ? 4 604 622 5 134 993 Зобов’язання з капiтальних вкладень 4 580 8 193 Усього 4 609 202 5 143 186
Мiнус ? резерви (Примiтка 10) (3 879 389) (4 272 524) Договiрнi та умовнi зобов’язання (до вирахування
застави) 729 813 870 662 Мiнус ? грошовi кошти, утримуванi як застава пiд гарантiї (Примiтка 13) (2 086) (2
123) Договiрнi та умовнi зобов’язання 727 727 868 539 Станом на 30 вересня 2018 року обсяг фiнансових
гарантiй, наданих контрагентам АР Крим становить 3 012 559 тисяч гривень (рiвень резервування
становить 100%), станом на 31 грудня 2017 року 3 380 855 тисяч гривень (рiвень резервування становить
100%).
16. Витрати на персонал та iншi операцiйнi витрати Витрати на персонал та iншi операцiйнi витрати
включають: За три мiсяцi, що закiнчились 30 вересня (аудит не проводився) За дев’ять мiсяцiв, що
закiнчились 30 вересня (аудит не проводився) 2018 рiк 2017 рiк 2018 рiк 2017 рiк Заробiтна плата та премiї
78 896 69 651 240 402 193 309 Витрати на соцiальне страхування 11 654 11 150 40 998 32 009 Витрати на
персонал 90 550 80 801 281 400 225 318 Ремонт та обслуговування основних засобiв 22 574 23 651 65 791 67
553 Податки, крiм податку на прибуток 21 111 16 895 50 744 43 320 Витрати вiд модифiкацiї фiнансових
16 активiв 16 608 - 27 909 - Послуги зi стягнення заборгованостi 13 747 7 292 22 289 14 321 Вiдрахування до
Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 9 094 9 060 30 976 28 412 Комунальнi послуги 6 254 5 634 30
891 29 093 Виплата роялтi 4 320 4 821 13 294 14 259 Послуги зв’язку 3 891 3 781 10 894 10 642
Адмiнiстративнi витрати 3 647 4 087 9 272 11 265 Операцiйна оренда 2 900 2 733 8 890 8 476 Охорона 2 612
3 032 8 246 7 706 Аудиторськi та консультацiйнi послуги 604 784 3 867 4 155 Страхування 561 4383 1 851
29 377 Дострокова амортизацiя дисконту по субординовому кредиту ? ? ? 316 638 Iнше 13 023 11 937 30
761 30 022 Iншi операцiйнi витрати 120 946 98 090 315 675 615 239
17. Прибуток на акцiю Базисний прибуток або збиток на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого
прибутку або збитку за перiод на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, що були в обiгу протягом
перiоду не враховуючи акцiй, викуплених у акцiонерiв. Банк не має конвертованих привiлейованих акцiй,
таким чином, розбавлений прибуток на акцiю буде дорiвнювати базисному прибутку на акцiю. За три
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мiсяцi, що закiнчились 30 вересня (аудит не проводився) За дев’ять мiсяцiв, що закiнчились 30 вересня
(аудит не проводився) 2018 рiк 2017 рiк 2018 рiк 2017 рiк Збиток за перiод 297 295 (196 855) (108 260) (4
917 192) Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй в обiгу (тисяч) 5 091 809 4 061 690 5 091 809 4 061 645
Збиток на акцiю, базисний (виражений в гривнях за акцiю) 0,06 (0,05) (0,02) (1,21)
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18. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Активи та зобов’язання, вiдображенi за справедливою
вартiстю Банк використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв i
розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки: рiвень 1 ? цiни котирування (не скоригованi) на
активних ринках на iдентичнi активи або зобов’язання, до яких суб’єкт господарювання може мати доступ
на дату оцiнювання. рiвень 2 ? моделi оцiнки, в яких вхiднi данi, окрiм цiн котирування, включених до 1-го
рiвня, вiдкритi для активу або зобов’язання, прямо або опосередковано. рiвень 3 ? моделi оцiнки, в яких
використовуються закритi вхiднi данi для активу або зобов’язання. У таблицi нижче подано аналiз
фiнансових iнструментiв, вiдображених за справедливою вартiстю, за рiвнем iєрархiї для визначення
справедливої вартостi фiнансових iнструментiв: На 30 вересня 2018 року (аудит не проводився) 1-й рiвень
2-й рiвень 3-й рiвень Усього Фiнансовi активи Iнвестицiйнi цiннi папери, якi облiковуються за
справедливою вертiстю через iнший сукупний дохiд ? 74 709 ? 74 709 ? 74 709 ? 74 709 Фiнансовi

зобов’язання Похiднi фiнансовi зобов’язання ? 1 945 ? 1 945 ? 1 945 ? 1 945 На 31 грудня 2017 року (аудит
не проводився) 1-й рiвень 2-й рiвень 3-й рiвень Усього Фiнансовi активи Похiднi фiнансовi активи ? 5 623 ?
5 623 Iнвестицiйнi цiннi папери, наявнi для продажу 150 154 ? ? 150 154 150 154 5 623 ? 155 777 За дев’ять
мiсяцiв 2018 року iнвестицiйнi цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд були переведенi з рiвня 1 до рiвня 2, оскiльки протягом перiоду вони перестали активно
торгуватися i значення справедливої вартостi були отриманi за допомогою методики оцiнки, в якiй
використовуються вхiднi данi, що спостерiгаються на ринку. Справедлива вартiсть фiнансових активiв i
зобов’язань, не вiдображених за справедливою вартiстю Нижче представлено порiвняння фiнансових
iнструментiв Банку, якi не вiдображенi за справедливою вартiстю у звiтi про фiнансовий стан, за
категорiями балансової вартостi та справедливої вартостi. Таблиця не вiдображає справедливої вартостi
нефiнансових активiв та нефiнансових зобов’язань. ? 30 вересня 2018 року (аудит не проводився) 31 грудня
2017 року перераховано (аудит не проводився) Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Невизнаний
прибуток/ (збиток) Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Невизнаний прибуток/ (збиток) Фiнансовi
активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 2 774 935 2 774 935 ? 4 445 271 4 445 271 ? Кошти в банках - - ? 300
300 ? Кредити клiєнтам 11 787 896 12 072 975 285 079 11 991 232 12 369 411 378 179 Iншi фiнансовi активи
155 750 149 827 (5 923) 142 605 137 187 (5 418) Фiнансовi зобов’язання Кошти банкiв 804 448 728 959 75
489 774 341 770 098 4 243 Кошти клiєнтiв 7 158 999 7 178 696 (19 697) 8 695 557 8 729 962 (34 405) Iншi
фiнансовi зобов’язання 13 157 13 157 ? 17 463 17 463 ? Усього невизнанi змiни в нереалiзованiй
справедливiй вартостi 334 948 342 599
19. Операцiї зi зв’язаними сторонами Згiдно з МСБО (IAS) 24 «Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони»,
зв’язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на
операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi кожного можливого випадку вiдносин зi
зв’язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не лише юридична форма. До ключового
управлiнського персоналу вiдносяться особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними за планування,
управлiння i контроль за дiяльнiстю Банку прямо чи опосередковано. 30 вересня 2018 (аудит не
проводився) 31 грудня 2017 року (аудит не проводився) Материнський банк Асоцiйованi та компанiї
пов’язанi з Материнським банком Ключовий управлiнський персонал Материнський банк Асоцiйованi та
компанiї пов’язанi з Материнським банком Ключовий управлiнський персонал Поточнi рахунки в iнших
банках ? 38 246 ? ? 65 003 ? Кошти банкiв на кiнець перiоду 804 448 ? ? 774 341 ? ? Депозити клiєнтiв ? 7
506 ? ? 6 023 ? Поточнi рахунки станом на кiнець перiоду ? 2 575 2 165 ? 430 3 251 Iншi зобов’язання на
кiнець перiоду ? ? 3 972 ? ? 2 897 ? Доходи та витрати за операцiями зi зв’язаними сторонами включають:
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За дев’ять мiсяцiв, що закiнчились 30 вересня 2018 року (аудит не проводився) За дев’ять мiсяцiв, що
закiнчились 30 вересня 2017 року (аудит не проводився) Материнський банк Асоцiйованi та компанiї
пов’язанi з Материнським банком Ключовий управлiнський персонал Материнський банк Асоцiйованi та
компанiї пов’язанi з Материнським банком Ключовий управлiнський персонал Процентний дохiд за
кредитами/коштами в банках ? 428 ? ? 265 ? Вiдновлення/ (зменшення) корисностi активiв, що приносять
процентний дохiд (13) ? ? ? ? ? Винагороди та комiсiї (сплаченi)/отриманi 2 3 28 3 2 18 Процентнi витрати
за коштами банкiв (22 628) ? ? (93 469) ? ? Процентнi витрати за субординованим кредитом ? ? ? (312 185) ?
? Процентнi витрати за коштами клiєнтiв ? (525) (59) ? (24) (93) Iншi операцiйнi доходи ? 313 ? ? 75 ?
Дострокова амортизацiя дисконту по субординовому кредиту ? ? ? (316 638) ? ? Винагорода ключовому
управлiнському персоналу включала: За дев’ять мiсяцiв, що закiнчились 30 вересня (аудит не проводився)
2018 рiк 2017 рiк Заробiтна плата та iншi короткостроковi виплати 52 228 26 504 Витрати на соцiальне
страхування 564 253 Усього 52 792 26 757
20. Достатнiсть капiталу Станом на 30 вересня 2018 року та 31 грудня 2017 року норматив достатностi
капiталу Банку, розрахований згiдно з положеннями Базельської угоди 1988 року, з урахуванням наступних
змiн, включаючи змiни щодо врахування ринкових ризикiв, становив: 30 вересня 2018 року (аудит не
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проводився) 31 грудня 2017 року (перераховано (аудит не проводився Капiтал першого рiвня 4 710 412 4
816 617 Капiтал другого рiвня 1 330 622 1 330 060 Усього капiтал 6 041 034 6 146 677 Активи, зваженi за
ризиком 26 810 376 28 291 790 Показник достатностi капiталу першого рiвня 17,57% 17,02% Показник
достатностi капiталу 22,53% 21,73%
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21. Iнформацiя за сегментами З метою управлiння Банк видiляє наступнi операцiйнi сегменти: Роздрiбний
бiзнес Операцiї з фiзичними особами, зокрема обслуговування депозитних та поточних рахункiв, кредитiв,
здiйснення грошових переказiв та обслуговування платiжних карток. Корпоративний бiзнес Операцiї з
юридичними особами, зокрема видача та обслуговування кредитiв, залучення коштiв на депозитнi та
поточнi рахунки, надання валютообмiнних та iнших комiсiйних послуг. Iнвестицiйний бiзнес i
казначейство Надання iнвестицiйно-банкiвських послуг, включаючи корпоративне фiнансування,

казначейськi операцiї. Керiвництво здiйснює контроль результатiв операцiйної дiяльностi кожного
пiдроздiлу окремо для цiлей прийняття рiшень про розподiл ресурсiв та оцiнки результатiв дiяльностi.
Облiк податкiв на прибуток не розподiляються мiж операцiйними сегментами. За 9 мiсяцiв 2018 року i 2017
роцi у Банку не було виручки вiд операцiй з одним зовнiшнiм клiєнтом або контрагентом, яка склала б 10
або бiльше вiдсоткiв вiд його загальної виручки. Нижче наведена iнформацiя про доходи, витрати, активи i
зобов'язання за операцiйними сегментами Банку: З0 вересня 2018 рiк Корпоративний бiзнес Роздрiбний
бiзнес Iнвестицiйний бiзнес i казначейство Iнше Усього Дохiд Процентний дохiд 1 281 768 11 704 17 529 ?
1 311 001 Комiсiйнi доходи 132 128 25 978 2 477 ? 160 583 Iншi доходи 20 075 1 453 ? 83 224 104 752
Усього доходи 1 433 971 39 135 20 006 83 224 1 576 336 Витрати Процентi витрати (113 684) (252 673) (25
126) ? (391 483) Резерв пiд зменшення корисностi кредитiв (368 285) (2 040) (3 373) ? (373 698) Комiсiйнi
витрати ? (13 481) (6 858) ? (20 339) Чистi результати вiд похiдних фiнансових iнструментiв ? ? (143 246) ?
(143 246) Чистi результати вiд операцiй з iноземними валютами: - торговi операцiї 32 594 5 445 12 294 ? 50
333 - курсовi рiзницi ? ? 6 569 ? 6 569 Витрати на персонал ? ? ? (281 400) (281 400) Знос та амортизацiя ? ?
? (139 992) (139 992) Iншi операцiйнi витрати (75 823) (31 363) ? (208 489) (315 675) Iншi види зменшення
корисностi та збiльшення резервiв (89 059) 20 777 (285) (7 055) (75 622) Усього витрати (614 257) (273 335)
(160 025) (636 936) (1 684 553) Результат сегмента 819 714 (234 200) (140 019) (553 712) (108 217) Витрати з
податку на прибуток (43) (43) Збиток за звiтний перiод (108 260) Активи сегмента 11 787 890 160 378 2 845
063 3 203 665 17 996 996 Зобов'язання сегмента 7 638 838 3 438 190 806 396 72 494 11 955 918 За дев’ять
мiсяцiв 2017 роцi вищий управлiнський персонал Банку не здiйснював оцiнку фiнансових показникiв та не
приймав рiшень на основi iнформацiї за сегментами. Банк розглядався як один звiтний сегмент, управлiння
яким здiйснюється централiзовано.
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22. Подiї пiсля дати звiтностi 25 жовтня 2018 року Правлiння Нацiонального банку України прийняло
рiшення залишити облiкову ставку на рiвнi 18,0% рiчних.

