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
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів

X

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:
У iнформацiї емiтента цiнних паперiв АТ "КРИСТАЛБАНК" (надалi - Емiтент та/або Банк) за 3
квартал 2018 року не надається наступна iнформацiя:
1) "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не надається, оскiльки емiтенти, що не займаються видами
дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi,
вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затвердженного Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
03.12.2013р. № 2826, таку iнформацiю не заповнюють;
2) "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом",
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - не надається, оскiльки протягом звiтного перiоду Емiтент
випуску iнших цiнних паперiв (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) та випуску похiдних цiнних
паперiв не здiйснював;
3) "Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах" – не надається, оскiльки Емiтент не
приймав участi у створеннi юридичних осiб та не надавав активiв у якостi внеску в юридичну
особу;
4) "Iнформацiя щодо коропоративного секретаря" - не надається, оскiльки у Банку вiдсутня посада
коропративного секретаря;
5) "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставин iснування
яких створює заiнтересованiсть" - не надається, оскiльки в 3 кварталi 2018 року така iнформацiя у
Емiтента вiдсутня;
6) "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - не надається, оскiльки
Емiтент випуску боргових цiнних паперiв не здiйснював;
7) "Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв" - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював
конвертацiю цiнних паперiв;
8) "Iнформацiя про замiну управителя"; "Iнформацiя про керуючого iпотекою"; "Iнформацiя про
трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв"; "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення
iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним борогом"а також "Iнформацiя про
iпотечне покриття" - не надається, оскiльки Емiтент випуску iпотечних облiгацiй, iпотечних
сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН не здiйснював;
9) "Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв" –
не надається, оскiльки Емiтент випуску iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та
сертифiкатiв ФОН не здiйснював;
10) "Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" - не надається,

оскiльки Емiтент випуску боргових цiнних паперiв не зiйснював;
11) "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - не надається, оскiльки Емiтент не випускав цiльовi
облiгацiї, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва.
12) "Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку" - не надається, оскiльки Банк складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку;
13) АТ "КРИСТАЛБАНК" зазначає, що промiжна фiнансова звiтнiсть за 3 квартал 2018 року не
була перевiрена аудиторською фiрмою, у зв'язку з чим огляд цiєї звiтностi аудиторською фiрмою
не надається.

III. Основні відомості про емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРИСТАЛБАНК"

1. Повне найменування
2. Дата проведення державної реєстрації

11.12.2014

3. Територія (область)

м. Київ

4. Статутний капітал (грн)

254663575

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі

0

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)

233

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

64.19 Iншi види грошового
посередництва, - -, - Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова
рада, Правлiння10. Засновники

9. Органи управління підприємства

Фонд гарантування вкладiв фiзичних
осiб 04053, м.Київ, вулиця Сiчових
Стрiльцiв, 17 21708016

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

32005123201026

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

ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МIЖНАРОДНИЙ БАНК»

5) МФО банку

334851

6) поточний рахунок

1600021

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

Надання банкiвських послуг

276

29.04.2015

Нацiональний банк України

Необмежена

Опис
Здiйснення валютних
операцiй
Опис

Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою
статтi 47 Закону України "Про банкi i банкiвську дiяльнiсть", є безстроковою.
276-2

05.05.2015

Нацiональний банк України

Необмежена

Генеральна лiцензiя на право здiйснення валютних операцiй згiдно з додатком до неї, є

безстроковою.
Дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами брокерська дiяльнiсть
Опис
Дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами дилерська дiяльнiсть
Опис
Депозитарна дiяльнiсть
депозитарної установи
Опис
Дiяльнiсть iз зберiгання
активiв iнститутiв спiльного
iнвестування
Опис

654

09.06.2016

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

Лiцензiя на право здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних
паперiв)- дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерської дiяльностi). Є
безстроковою.
654

09.06.2016

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

Лiцензiя на право здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних
паперiв)- дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерської дiяльностi). Є
безстроковою.
519

26.07.2018

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

Лiцензiя на здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарної установи. Є безстроковою.
519

26.07.2018

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

Лiцензiя на здiйснення дiяльностi iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного
iнвестування. Є безстроковою.

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

Голова Наглядової ради
Копилов Вадим Анатолiйович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1958

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

31
Голова Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК"
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статуту та Положеннi про
Наглядову раду АТ "КРИСТАЛБАНК".
Обраний на посаду Голови Наглядової ради рiчними Загальними
зборами акцiонерiв ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (протокол №1 вiд
19.04.2018) з «20» квiтня 2018 року.
Строк призначення на посаду – 3 (три) рок.
Загальний стаж роботи - 31 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв
Копилов В.А. обiймав наступнi посади: перший заступник Мiнiстра
економiчного розвитку i торгiвлi України, Голова Спостережної
ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має, акцiями Емiтента або часткою у його статутному
капiталi не володiє.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Член Наглядової ради
Дмитренко Наталiя Олександрiвна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1975

5. Освіта

Вища

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

23
член Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК"
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про
Наглядову раду АТ "КРИСТАЛБАНК".
Обрана членом Наглядової ради рiчними Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (протокол №1 вiд 19.04.2018).

Строк призначення на посаду – 3 (три) рок.
Загальний стаж роботи - 23 роки.
Протягом останнiх п'яти рокiв Дмитренко Н.О. обiймала наступнi
посади: помiчник Мiнiстра вiддiлу iнформацiйно-аналiтичного
забезпечення департаменту забезпечення роботи Мiнiстра
(патронатна служба); начальник управлiння банкiвського
страхування ТДВ "Страхове товариство "АВЕСТА
СТРАХУВАННЯ"; член Спостережної ради ПАТ
"КРИСТАЛБАНК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має, акцiями Емiтента або часткою у його статутному
капiталi не володiє.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Член Наглядової ради
Мармуляк Дмитро Iванович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1975

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
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

19
член Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК"
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про
Наглядову раду АТ "КРИСТАЛБАНК".
Обраний членом Наглядової ради рiчними Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (протокол №1 вiд 19.04.2018).
Строк призначення на посаду – 3 (три) рок.
Загальний стаж роботи - 19 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв
Мармуляк Д.I. обiймав наступнi посади: директор координацiї та
супроводу роботи регiональної мережi АТ "Банк "Фiнанси та
Кредит"; директор Приднiпровської регiональної дирекцiї ПАТ
"ТЕРРА БАНК"; директор ТОВ "Проффайненс груп"; член
Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має, акцiями Емiтента або часткою у його статутному
капiталi не володiє.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Член Наглядової ради
Гребiнська Оксана Володимирiвна

4. Рік народження

1970

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

20
Член Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК"
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про
Наглядову раду АТ "КРИСТАЛБАНК".
Обрана членом Наглядової ради рiчними Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (протокол №1 вiд 19.04.2018).
Строк призначення на посаду – 3 (три) рок.
Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв
Гребiнська О.В. обiймала наступнi посади:директор департаменту
фiнансового менеджменту АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"; радник
Голови Правлiння ПАТ "АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"; незалежний
член Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК"; член
Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має.
Є акцiонером АТ «КРИСТАЛБАНК», володiє 25% в статутному
капiталi Емiтента, асоцiйованою особою Голови Правлiння Банку
Гребiнського Л.А.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Член Наглядової ради
Долiнський Леонiд Борисович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1977

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

15

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

доцент кафедри економiко-математичного моделювання на умовах
контракту «Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi
Вадима Гетьмана».

8. Опис

Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про
Наглядову раду АТ "КРИСТАЛБАНК".
Обраний членом Наглядової ради рiчними Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (протокол №1 вiд 19.04.2018).
Строк призначення на посаду – 3 (три) рок.
Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв
Долiнський Л.Б. обiймав наступнi посади: доцент кафедри
економiко-математичного моделювання на умовах контракту
«Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима
Гетьмана».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має, акцiями Емiтента або часткою у його статутному

капiталi не володiє.
Посадова особа обiймає посаду доцент кафедри економiкоматематичного моделювання на умовах контракту «Київський
нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана».
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Голова Правлiння
Гребiнський Леонiд Андрiйович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1966

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

29
ПАТ АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", Голова Правлiння
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про
Правлiння АТ "КРИСТАЛБАНК".
Обраний Головою Правлiння Рiшенням Спостережної ради ПАТ
"КРИСТАЛБАНК" (Протокол № 22 вiд 16.03.2016р.) про
припинення повноважень Голови Правлiння Жабської I.М. з
17.03.2016р. (останнiй день виконання повноважень) та обрання з
18.03.2016р.на посаду Голови Правлiння Гребiнського Леонiда
Андрiйовича. Рiшенням Комiтету з питань нагляду та регулювання
дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем вiд
29.04.2016р. погоджено Гребiнського Л.А. на посадi Голови
Правлiння ПАТ "КРИСТАЛБАНК", про що отримано лист №240004/39871 вiд 10.05.2016р.
Гребiнський Л.А. є асоцiйованою особою Члена Наглядової ради
Банку Гребiнської О.В.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має.
Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв
Гребiнський Л.А. обiймав наступнi посади: Голова Правлiння ПАТ
АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Заступник Голови Правлiння
Жабська Iрина Миколаївна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1964

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

29

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

ПАТ "КРИСТАЛБАНК", Виконуюча обов'язки Гоолови Правлiння
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про
Правлiння АТ "КРИСТАЛБАНК".
Обрана Заступником Голови Правлiння Рiшенням Спостережної
ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (Протокол № 22 вiд 16.03.2016р.) про
припинення повноважень Голови Правлiння Жабської I.М. з
17.03.2016р. (останнiй день виконання повноважень) та переведення
її з 18.03.2016р.на посаду Заступника Голови Правлiння, Члена
Правлiння.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має.
Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв
Жабська I.М. обiймала наступнi посади: Голова Правлiння ПАТ
"Аграрний комерцiйний банк"; заступник Голови Правлiння ПАТ
"КБ "ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР", Голова Правлiння ПАТ
"КРИСТАЛБАНК"; Виконуюча обов'язки Голови Правлiння ПАТ
"КРИСТАЛБАНК".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Заступник Голови Правлiння
Далеко Олег Анатолiйович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1978

5. Освіта

Вища

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

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по

20
АТ "Банк "Фiнанси та Кредит", Директор центру координацiї та
супроводження роботи регiональної мережi.
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про
Правлiння АТ "КРИСТАЛБАНК".
Обраний на посаду Рiшенням Спостережної ради ПАТ
"КРИСТАЛБАНК" (Протокол № 5 вiд 22.04.2015р.)
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має.
Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв
Далеко О.А. обiймав наступнi посади: директор центру по роботi з
проблемними активами АТ "Банк "Фiнансти та Кредит", директор
центру координацiї та супроводження роботи регiональної мережi
АТ "Банк "Фiнанси та Кредит", заступник Голови Правлiння ПАТ
"КРИСТАЛБАНК".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Заступник Голови Правлiння
Ладиженська Маргарита Володимирiвна

батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1955

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

43
ТОВ «РЕНОМЕ-СМАРТ», Член наглядової ради
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про
Правлiння АТ "КРИСТАЛБАНК".
Обрана на посаду Рiшенням Спостережної ради ПАТ
«КРИСТАЛБАНК» (Протокол №129 вiд «03» листопада 2017 року).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має.
Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Протягом останнiх п'яти
рокiвЛадиженська М.В. обiймала наступнi посади: заступник
Голови Правлiння-директор департаменту роздрiбного бiзнесу,
заступник Голови Правлiння АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»; член
наглядової ради ТОВ «РЕНОМЕ-СМАРТ».
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Член Правлiння - начальник Служби фiнансового монiторингу
Гудович Оксана Миколаївна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1975

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

20

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Кременчуцька фiлiя ПАТ АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК",
Вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу

8. Опис

Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про
Правлiння АТ "КРИСТАЛБАНК".
Обрана на посаду Рiшенням Спостережної ради ПАТ
«КРИСТАЛБАНК» (Протокол №131-2 вiд «27» грудня 2016 року).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має.
Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв
Гудович О.М. обiймала наступнi посади: провiдний спецiалiст
вiддiлу фiнансового монiторингу АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»,
головний спецiалiст Управлiння фiнансового монiторингу АКБ
«IНДУСТРIАЛБАНК», вiдповiдальний працiвник за проведення

фiнансового монiторингу Кременчуцької фiлiї ПАТ АКБ
"IНДУСТРIАЛБАНК".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Головний бухгалтер
Симоненко Людмила Миколаївна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1969

5. Освіта

Вища

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

8. Опис

29
ПАТ "КРИСТАЛБАНК", директор Департаменту бухгалтерського
облiку та супроводження банкiвських операцiй - заступник
Головного бухгалтера.
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про
Правлiння АТ "КРИСТАЛБАНК".
Обрана на посаду Рiшенням Спостережної ради ПАТ
"КРИСТАЛБАНК" (Протокол № 47 вiд 10.08.2015р.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має.
Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв
Симоненко Л.М. обiймала наступнi посади: Головний бухгалтер
ПАТ "АКБ "Київ", Головний бухгалтер ПАТ "РОДОВIД БАНК",
Головний бухгалтер - член Правлiння ПАТ "КБ "ФIНАСОВИЙ
ПАРТНЕР", директор Департаменту бухгалтерського облiку та
супроводження банкiвських операцiй - заступник Головного
бухгалтера ПАТ "КРИСТАЛБАНК".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Непогашена
Відсоток за
частина боргу (тис. користування коштами
грн.)
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

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

1098

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

1228405

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

1229503

X

X

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

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

05/01/2017

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000188395

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10

20052250

200522500

100

24.01.2017

Опис

Простi iменнi акцiї Емiтента вiльно обертаються на внутрiшньому ринку, на зовнiшньму ринку протягом звiтного перiоду не обертались. Мета
емiсiї: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення акцiй, будуть використанi для формування основного капiталу товариства як банкiвський
установи з метою приведення статутного капiталу банку у вiдповiдностi до мiнiмально встановленого розмiру вiдповiдно до Закону України
"Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України з метою пiдтримання нормативу достатностi
(адекватностi) регулятивного капiталу банку. Факти лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах вiдсутнi. Приватне розмiщення акцiй
здiйснювалось у два етапи, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу акцiй мiж Банком та першими власниками.

Х. Інформація про вчинення значних правочинів

Вартість
Ринкова
активів
вартість
емітента
Найменування
майна або
за даними
уповноваженого
Дата
послуг, що
№
останньої
органу, що
прийняття
є
з/п
річної
прийняв
рішення
предметом
фінансової
рішення
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

1

2

09.07.2018

3

Наглядова рада

4

168000

5

1182771

Співвідноше
ння
ринкової
вартості
майна або
послуг, що є
предметом
правочину,
до вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6

7

14.2

Адреса сторінки
власного веб-сайту
Адреса сторінки загальнодоступної
товариства, на якій
інформаційної бази даних Комісії, на
розміщена особлива
Дата
якій розміщена особлива інформація
інформація про
вчинення
про прийняття рішення про надання
прийняття рішення
правочину
згоди на вчинення значних
про надання згоди на
правочинів
вчинення значних
правочинів

8

9

10

купiвля
депозитних
сертифiкатiв
Нацiонального
банку України
(тендер № 180 вiд
https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/1 http://crystalbank.com.u
09.07.2018, код
09.07.2018
20348/show
a
цiнного паперу
15494) на суму 168
000 000,00 (Сто
шiстдесят вiсiм
мiльйонiв) гривень
00 коп.

Зміст інформації:
Чи був вчинений значний правочин у звітному кварталі: Так
«09» липня 2018 року Наглядовою радою АТ «КРИСТАЛБАНК» (надалi – «Емiтент») (протокол №127) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного
правочину з купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України (тендер № 180 вiд 09.07.2018, код цiнного паперу 15494) на суму 168 000 000,00 (Сто шiстдесят
вiсiм мiльйонiв) гривень 00 коп.
Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 1 182 771 тис. грн.

Вартість
Ринкова
активів
вартість
емітента
Найменування
майна або
за даними
уповноваженого
Дата
послуг, що
№
останньої
органу, що
прийняття
є
з/п
річної
прийняв
рішення
предметом
фінансової
рішення
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідноше
ння
ринкової
вартості
майна або
послуг, що є
предметом
правочину,
до вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6

7

Адреса сторінки
власного веб-сайту
Адреса сторінки загальнодоступної
товариства, на якій
інформаційної бази даних Комісії, на
розміщена особлива
Дата
якій розміщена особлива інформація
інформація про
вчинення
про прийняття рішення про надання
прийняття рішення
правочину
згоди на вчинення значних
про надання згоди на
правочинів
вчинення значних
правочинів

8

9

10

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв АТ «КРИСТАЛБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить не бiльше 14,2% .

2

07.09.2018

Наглядова рада

200000

1182771

16.9

розмiщення на
кореспондентськи
х рахунках та на
рахунках коштiв
банкiв у
розрахунках (1502)
та встановити
https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/1 http://crystalbank.com.u
лiмiт залишку
09.07.2018
21843/show
a
коштiв на таких
рахунках: АБ
“УКРГАЗБАНК” у
розмiрi 200 млн.
гривень; ПАТ
“ПУМБ” у розмiрi
150 млн. гривень.

Зміст інформації:
Чи був вчинений значний правочин у звітному кварталі: Так
«07» вересня 2018 року Наглядовою радою АТ «КРИСТАЛБАНК» (надалi – «Емiтент») (протокол №169) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв з розмiщення на кореспондентських рахунках та на рахунках коштiв банкiв у розрахунках (1502) та встановити лiмiт залишку коштiв на таких рахунках:

Вартість
Ринкова
активів
вартість
емітента
Найменування
майна або
за даними
уповноваженого
Дата
послуг, що
№
останньої
органу, що
прийняття
є
з/п
річної
прийняв
рішення
предметом
фінансової
рішення
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідноше
ння
ринкової
вартості
майна або
послуг, що є
предметом
правочину,
до вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6

7

Адреса сторінки
власного веб-сайту
Адреса сторінки загальнодоступної
товариства, на якій
інформаційної бази даних Комісії, на
розміщена особлива
Дата
якій розміщена особлива інформація
інформація про
вчинення
про прийняття рішення про надання
прийняття рішення
правочину
згоди на вчинення значних
про надання згоди на
правочинів
вчинення значних
правочинів

8

9

10

АБ “УКРГАЗБАНК” у розмiрi 200 млн. гривень;
ПАТ “ПУМБ” у розмiрi 150 млн. гривень.
Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 1 182 771 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв АТ «КРИСТАЛБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить не бiльше 16,9 % .

3

07.09.2018

Наглядова рада

Зміст інформації:

150000

1182771

12.68

розмiщення на
кореспондентськи
х рахунках та на
рахунках коштiв
банкiв у
розрахунках (1502)
та встановити
https://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/1 http://crystalbank.com.u
09.07.2018
лiмiт залишку
21843/show
a
коштiв на таких
рахунках: АБ
“УКРГАЗБАНК” у
розмiрi 200 млн.
гривень; ПАТ
“ПУМБ” у розмiрi
150 млн. гривень.

Вартість
Ринкова
активів
вартість
емітента
Найменування
майна або
за даними
уповноваженого
Дата
послуг, що
№
останньої
органу, що
прийняття
є
з/п
річної
прийняв
рішення
предметом
фінансової
рішення
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідноше
ння
ринкової
вартості
майна або
послуг, що є
предметом
правочину,
до вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6

7

Адреса сторінки
власного веб-сайту
Адреса сторінки загальнодоступної
товариства, на якій
інформаційної бази даних Комісії, на
розміщена особлива
Дата
якій розміщена особлива інформація
інформація про
вчинення
про прийняття рішення про надання
прийняття рішення
правочину
згоди на вчинення значних
про надання згоди на
правочинів
вчинення значних
правочинів

8

9

10

Чи був вчинений значний правочин у звітному кварталі: Ні
«07» вересня 2018 року Наглядовою радою АТ «КРИСТАЛБАНК» (надалi – «Емiтент») (протокол №169) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв з розмiщення на кореспондентських рахунках та на рахунках коштiв банкiв у розрахунках (1502) та встановити лiмiт залишку коштiв на таких рахунках:
АБ “УКРГАЗБАНК” у розмiрi 200 млн. гривень;
ПАТ “ПУМБ” у розмiрi 150 млн. гривень.
Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 1 182 771 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв АТ «КРИСТАЛБАНК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить не бiльше 16,9 % .

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

Кількість
голосуючих
Кількість Загальна
Загальна
Міжнародний
акцій, права
акцій у номінальна кількість
ідентифікаційний
голосу за
випуску
вартість голосуючих
номер
якими
(шт.)
(грн)
акцій (шт.)
обмежено
(шт.)

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими за
результатами
обмеження
таких прав
передано
іншій особі
(шт.)

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1

2

3

4

5

6

7

8

24.01.2017

05/01/2017

UA4000188395

20052250

200522500

20052250

0

0

Опис:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Емiтента - 20 052 250 шт. (кiлькiсть голосуючих акцiй, права за якими обмежено
- 0; права голосу за якими за результатами обмеження передано iншiй особi - 0)

XV. Проміжний звіт керівництва
Неiдентифiкованих ризикiв та невизначеностей немає. Особи, що пiдписали цей звiт стверджують
що, наскiльки це їм вiдомо, 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».
Крiм того, вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 25.07.2018 року
(протокол №2 вiд 25 липня 2018 року) прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу
Банку до загального розмiру статутного капiталу 254 663 575,00 грн. (Двiстi п’ятдесят чотири
мiльйони шiстсот шiстдесят три тисячi п’ятсот сiмдесят п’ять гривень) шляхом пiдвищення
номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу частини
нерозподiленого прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» в розмiрi 54 141 075,00грн. (П’ятдесят чотири
мiльйони сто сорок одна тисяча сiмдесят п’ять гривень 00 коп.).
Нова номiнальна вартiсть 1 (однiєї) акцiї складає 12,70 грн. (дванадцять гривень 70 коп.).
Чинна редакцiя Статуту Банку була затверджена рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (Протокол №2 вiд 25 липня 2018 року), 10
вересня 2018 року погоджена Нацiональним Банком України. Державну реєстрацiю змiн розмiру
статутного капiталу проведено 13.09.2018р.

XV. Проміжний звіт керівництва
«Фiнансова звiтнiсть Банку була складена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ), до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" та вимогами Нацiонального банку України щодо
складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банками України за 3 квартал 2018 року.
Фiнансова звiтнiсть Банку мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв,
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.»

Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс)
на 25.10.2018 (число, місяць, рік)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти

6

352450

169609

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

7

59552

0

Кредити та заборгованість клієнтів

8

407655

371925

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9

146334

107645

Цінні папери в портфелі банку до погашення

9

404185

420542

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії

0

0

Інвестиційна нерухомість

0

0

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

0

0

53

13

16979

12108

0

0

128501

100929

0

0

0

0

1515709

1182771

0

0

1217506

904730

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

1098

494

0

0

445

358

0

0

Відстрочений податковий актив

17

Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи

10

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
Кошти клієнтів

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання

11

17

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

13

102763

84947

Процентні витрати

13

-22325

-14538

80438

70409

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

0

0

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

0

0

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

Комісійні доходи

14

27631

21055

Комісійні витрати

14

-3822

-2431

7656

1711

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

9047

2157

Результат від переоцінки іноземної валюти

1906

-1021

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

-4347

-6274

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

-101

-4

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

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями
Інші операційні доходи

15

42779

20006

Адміністративні та інші операційні витрати

16

-46939

-25274

0

0

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників

чистий збиток вiд зменшення корисностi
фiнансових активiв:-14880,-4100;

Проміжний скорочений
звіт про сукупний дохід
за 3 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

22540

25986

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

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

Змiни результатiв переоцiнки боргових фiнансових
iнструментiв:-1690,138;

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

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями

-1690

138

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
збиток

0

0

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

0

0

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

Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 3 квартал 2018 року

емісійні різниці та
інший додатковий
капітал

незареєстрований
статутний капітал

резервні та інші
фонди

резерви
переоцінки

нерозподілений
прибуток

додаткові статті

усього

Неконтрольована
частка

Усього власного
капіталу

3

4

5

6

7

8

Х

9

10

11

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

120522

0

0

1488

285

76944

0

199239

0

199239

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на початок
попереднього
періоду

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

прибуток/(збиток)
за рік

0

0

0

0

0

43801

0

43801

0

43801

інший сукупний
дохід

0

0

0

0

703

0

0

703

0

703

Амортизація
резерву переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку
до резервних та
інших фондів

0

0

0

2434

0

-2434

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

Найменування
статті

Примітки

статутний
капітал

Належить власникам материнської компанії

1

2

Усього сукупного
доходу:

Емісія акцій:

номінальна вартість

80000

0

0

0

0

0

0

80000

0

80000

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

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

-60157

0

-60157

0

-60157

200522

0

0

3922

988

58154

0

263586

0

263586

прибуток/(збиток)
за рік

0

0

0

0

0

22540

0

22540

0

22540

інший сукупний
дохід

0

0

0

0

-1690

0

0

-1690

0

-1690

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

2190

0

-2190

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

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

емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

Залишок на кінець
попереднього
періоду
Усього сукупного
доходу:

Емісія акцій:

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

Додаткові статті –
Змiни вiд застосування МСФЗ 9:0,0,0,0,0,1770,0,0,1770;
опис статей та вміст Збiльшення вартостi акцiй за рахунок нерозподiленого

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

106187

77149

Процентні витрати, що сплачені

-22044

-13547

Комісійні доходи, що отримані

27254

20731

Комісійні витрати, що сплачені

-3822

-2431

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

7656

1711

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

9047

2157

Інші отримані операційні доходи

36042

19943

Виплати на утримання персоналу, сплачені

-68292

-40830

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-43975

-31110

Податок на прибуток, сплачений

-4796

5000

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

43257

38773

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

-72500

0

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів

-32776

-107150

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

1200

-4265

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-29611

-7718

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

312646

-110134

0

0

-88

-4

-3182

-658

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

-3839

494

215107

-190662

-23577

223540

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

-5007

-942

0

0

-1624

-803

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

80000

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

0

Додаткові внески в дочірню компанію

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

0

0

Дивіденди, що виплачені

0

-60157

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

0

0

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

0

19843

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

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

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

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

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
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Примітки
до проміжного скороченого звіту
за 3 квартал 2018 року

№
з/п

Текст примітки
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Примiтка 1. Iнформацiя про Банк АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК» (скорочена назва: АТ
«КРИСТАЛБАНК», далi - Банк) зареєстрований в Українi. Мiсцезнаходження Банку: Україна, 04053, м. Київ,
вул. Кудрявський узвiз, 2. АТ «КРИСТАЛБАНК» перший банк в Українi, який створений зi статусом
«перехiдного банку» на базi неплатоспроможного банку. Банк здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України
на пiдставi статуту погодженого Нацiональним банком України 23 травня 2018 року та зареєстрованого
05.06.2018 року, банкiвської лiцензiї №276 вiд 29 квiтня 2015 року та генеральної лiцензiї на здiйснення
валютних операцiй №276-2 вiд 05 травня 2015 року. Органiзацiйно - правова форма Банку: 230 (Акцiонерне
товариство). Станом на кiнець дня 30 вересня 2018 року основними акцiонерами Банку є: фiзична особа Ленiнг
Марина Густавiвна. Частка в статутному капiталi Банку складає 50%. фiзична особа Гребiнська Оксана
Володимирiвна. Частка в статутному капiталi Банку складає 25%. фiзична особа Гребiнський Леонiд
Андрiйович. Частка в статутному капiталi Банку складає 25%. Посадовi особи Банку акцiями та часткою в
статутному капiталi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» володiють у розмiрi 50 %. Набуття
iстотної участi в Банку погоджено згiдно з рiшенням Комiтету Нацiонального банку України з питань нагляду
та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем №57 вiд 06 березня 2017р. Станом на
кiнець дня 30 вересня 2018 року зареєстрований статутний капiтал Банку становить 254 663 575,00 грн.
Iноземнi iнвестори акцiями та часткою в статутному капiталi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИСТАЛБАНК» не володiють. Протягом 9 мiсяцiв 2018 року на пiдставi рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв вiд 19.04.2018 року (протокол № 1) та на виконання Роздiлу II «Прикiнцевi та перехiднi
положення» Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення
ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв», вiдповiдно до якого до акцiонерних
товариств, якi вважаються такими, що не здiйснювали публiчної пропозицiї акцiй, застосовуються вимоги
Закону України «Про акцiонернi товариства» в частинi регулювання дiяльностi приватних акцiонерних
товариств, статути та внутрiшнi положення банкiв пiдлягають приведенню у вiдповiднiсть iз цим Законом до 1
сiчня 2019 року, банком було змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне акцiонерне
товариство, у зв’язку iз чим було проведену змiну найменування Банку з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК» та погоджено i
зареєстровано статут Банку в новiй редакцiї. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись
25.07.2018 року прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку до загального розмiру
статутного капiталу 254 663 575,00 грн (двiстi п’ятдесят чотири мiльйони шiстсот шiстдесят три тисячi п’ятсот
сiмдесят п’ять гривень) шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного
капiталу частини нерозподiленого прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» в розмiрi 54 141 075,00 грн (п’ятдесят
чотири мiльйони сто сорок одна тисяча сiмдесят п’ять гривень 00 коп), а саме: частини нерозподiленого
прибутку за 2016 рiк в розмiрi 14 353 022, 74 грн (чотирнадцять мiльйонiв триста п’ятдесят три тисячi
двадцять двi гривнi 74 коп) та частинi нерозподiленого прибутку за 2017 рiк в розмiрi 39 788 052,26 грн
(тридцять дев’ять мiльйонiв сiмсот вiсiмдесят вiсiм тисяч п’ятдесят двi гривнi 26 коп). Нова номiнальна
вартiсть 1 (однiєї) акцiї складає 12,70 грн (дванадцять гривень 70 коп). Фiнансова звiтнiсть складена за перiод,
що закiнчився 30 вересня 2018 року. Дана фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску та пiдписана
керiвництвом Банку 25.10.2018.
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Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого Банк здiйснює свою дiяльнiсть Зовнiшнє середовище. У
вереснi 2018 року свiтова цiнова кон’юнктура для українських експортерiв погiршилася внаслiдок зниження
цiн на сталь на окремих регiональних ринках, зерновi та соняшникову олiю. Натомiсть суттєво зросли цiни на
нафту. На свiтових ринках сталi цiни змiнювалися рiзноспрямовано пiд впливом протекцiонiстських заходiв,
якi призвели до послаблення попиту на європейському та близькосхiдному ринках та зумовили активiзацiю
китайських урядових програм. Цiни на сталь на китайському ринку майже не змiнилися. Попри певне
уповiльнення, тривало зростання обсягiв виробництва сталi в Китаї (на 2.7% р/р у серпнi), пiдтримане у тому
числi заявами Нацiональної комiсiї Китаю з розвитку та реформ про збiльшення державної пiдтримки
iнфраструктурних проектiв. Натомiсть цiни на ринках Європи, Близького Сходу та СНД знижувалися в умовах
стабiльних обсягiв виробництва на тлi слабкого попиту. Свiтовi цiни на зерновi з початку вересня знижувалися
через надходження на ринок зернових нового врожаю. Зокрема, збiр урожаю кукурудзи в США вiдбувається
прискореними темпами i перевищує середньорiчнi темпи за останнi 5 рокiв. Крiм того, наростила експортнi

поставки кукурудзи Бразилiя. Натомiсть пiсля корекцiї в серпнi – початку вересня цiни на пшеницю були
пiдтриманi слабкими даними щодо врожайностi та експорту ЄС. Так експорт м’якої пшеницi ЄС з початку
2018/2019 МР станом на 24 вересня менший майже на 30% р/р. Свiтовi цiни на соняшникову олiю продовжили
падiння на тлi значних обсягiв очiкуваного врожаю та стрiмкого падiння цiн на сумiжнi олiйнi. Так цiни на
американську сою iстотно знизилися через рекордний урожай у США . У результатi, за липень – середину
вересня 2018 року суттєво збiльшився експорт американських соєвих бобiв до ЄС (їх частка зросла до 52%
загального iмпорту ЄС цiєї культури, тодi як у аналогiчний перiод минулого року вона становила лише 25%).
Протягом вересня свiтовi цiни на нафту зростали, а цiни на нафту Brent наприкiнцi мiсяця перетнули
“психологiчний рiвень” у 80 дол./бар. Вагомим чинником зростання цiн на нафту було посилення побоювань з
приводу виникнення дефiциту на ринку пiсля введення в дiю санкцiй США щодо Iрану на початку листопада.
Його причиною стало рiшення ОПЕК+ за результатами засiдання мiнiстрiв про дотримання умов угоди,
досягнутої в червнi, та вiдсутнiсть необхiдностi додаткового нарощення обсягiв нафти. Додатковим фактором
стало зниження комерцiйних запасiв нафти в США до мiнiмуму з початку 2015 року попри подальше
нарощення обсягiв виробництва у США. На свiтових фiнансових ринках iнвестори зайняли вiдносно
вичiкувальну позицiю щодо активiв країн, ринки яких розвиваються. Наростання торговельних воєн, зокрема
подальша ескалацiя конфлiкту мiж США та Китаєм, геополiтична напруга та подальше зростання доходностi
довгострокових державних цiнних паперiв розвинених країн стримували iнтерес iнвесторiв до активiв цiєї
групи країн. Однак пiдтримку iндексам акцiй надавали сприятливi макроекономiчнi данi за результатами II
кварталу, пiдвищення цiн на енергоресурси (що має позитивний ефект для країн – експортерiв), посилення
монетарної полiтики окремими центральними банками країн, ринки яких розвиваються (зокрема, Аргентини
та Туреччини) та змiцнення євро до долара США (на 1.3% з початку вересня). У результатi iндекс MSCI EM
уповiльнив падiння, а наприкiнцi вересня навiть дещо зрiс. Це на тлi знецiнення долара США призвело до
змiцнення бiльшостi валют країн, ринки яких розвиваються. Економiчний розвиток України. Зростання
iндексу виробництва базових галузей (IВБГ) у сiчнi-серпнi 2018 року незначно уповiльнилося (до 3.0% р/р).
Погiршилися кумулятивнi показники випуску всiх базових видiв економiчної дiяльностi, крiм
сiльськогосподарського виробництва. Саме завдяки зростанню останнього IВБГ у серпнi повернувся до
додатних значень (зрiс на 3.2% р/р). Зростання промислового виробництва у сiчнi-серпнi уповiльнилося (до
2.2% р/р). Вагомими чинниками цього були погiршення показникiв випуску переробної промисловостi та
енергетики, пов’язане зокрема iз ефектом бази порiвняння – пожвавлення економiчної дiяльностi у другiй
половинi 2017 року внаслiдок пристосування пiдприємств та налагодження альтернативних шляхiв постачання
сировини пiсля припинення торгiвельних зв’язкiв з НКТ. Додатковими чинниками були ремонтнi роботи та
напружена ситуацiя в Азовському морi. Зростання обсягiв виробництва електроенергiї, газу та
кондицiйованого повiтря в сiчнi-серпнi суттєво сповiльнилося (до 2.9% р/р, у серпнi обсяги знизилися на 6.4%
р/р). Погiршення показникiв в енергетичному секторi значною мiрою пов‘язане зi спадом у виробництвi та
розподiленнi електроенергiї та газу в серпнi (на 6.5% р/р та 4.2% р/р вiдповiдно). Це може бути пов’язано iз
плановими ремонтами перед опалювальним сезоном, а також економiєю вугiлля з цiєю ж метою.
Уповiльнення зростання обсягiв виробництва в переробнiй промисловостi в сiчнi – серпнi (до 2.0% р/р) було
зумовлене спадом у серпнi (на 0.5% р/р). Скорочення в серпнi вiдбулося через падiння у виробництвi коксу та
в машинобудуваннi (вiдповiдно на 7.6% р/р та 1.5% р/р). Зниження обсягiв виробництва коксу зумовлено
зменшенням видобутку коксiвного вугiлля у серпнi (на 3.9% р/р) та певним послабленням попиту з боку
металургiйного виробництва, а також напруженою ситуацiєю з вантажоперевезеннями морським транспортом.
У харчовiй промисловостi за результатами сiчня – серпня уповiльнилося падiння обсягiв виробництва (до 1.9%
р/р). Цьому сприяло прискорення зростання у переробленнi та консервуваннi фруктiв i овочiв (на тлi вищого
врожаю фруктiв у цьому роцi), а також уповiльнення спаду у виробництвi м’яса та м’ясних продуктiв,
борошномельнiй та круп’янiй промисловостi та у виробництвi тютюнових виробiв. Натомiсть вiдчутно
поглибилося падiння виробництва олiї та тваринних жирiв, зокрема, спад у виробництвi соняшникової олiї
поглибився (до 51.3% р/р у серпнi). Кумулятивний темп зростання виробництва продукцiї добувної
промисловостi залишився незмiнним у сiчнi-серпнi 2018 року. Високi темпи зростання видобутку вугiлля у
серпнi (7.2% р/р) та прискорення зростання видобутку нафти i газу (до 7.3% р/р), а також уповiльнення спаду у
добуваннi iнших корисних копалин компенсували падiння обсягiв видобутку металевих руд (на 0.4% р/р).
Спад промислового виробництва та будiвництва зумовили вiдчутне сповiльнення зростання оптового
товарообороту як у серпнi, так i кумулятивного показника (до 4.5% р/р). Зростання роздрiбного
товарообороту, пiдтримуване стiйким споживчим попитом, прискорилося у серпнi (до 7.5% р/р), хоча
кумулятивне зростання обсягiв роздрiбної торгiвлi дещо уповiльнилося (до 5.4% р/р). У сiчнi-серпнi
погiршилися також показники обороту в транспортi. Зокрема, сповiльнилося зростання пасажирообороту (до
5% р/р) та певного поглиблення падiння обсягiв автомобiльних перевезень у сiчнi-серпнi. Водночас
найбiльший внесок у погiршення динамiки обсягiв вантажообороту (поглиблення спаду до 2.4% р/р) мало
iстотне падiння обсягiв вантажообороту трубопровiдного транспорту. Так, пiсля зростання обсягiв транзиту
газу у липнi, в серпнi вiдновилося його падiння (на 17% р/р) в умовах проведення комплексiв плановопрофiлактичних та ремонтних робiт. У сiчнi – серпнi полiпшилися лише показники сiльськогосподарського

виробництва. Передусiм вiдновилося кумулятивне зростання обсягiв виробництва в рослинництвi завдяки
високим обсягам збору олiйних культур (50.9% р/р), зокрема соняшника та рiпаку (у тому числi на тлi бiльш
раннього старту збору врожаю), та плодово-ягiдних культур (25.6% р/р). Iнфляцiя. У серпнi 2018 року
споживча iнфляцiя становила 9.0% р/р (порiвняно з 8.9% р/р у липнi). У мiсячному вимiрi цiни не змiнилися.
Базова iнфляцiя в серпнi незначно уповiльнилася – до 8.7% р/р (у мiсячному вимiрi становила 0.1%). Тривало
зниження темпiв зростання цiн на продукти харчування з високим ступенем оброблення (до 10.1% р/р).
Зокрема вiдбулося розширення вiтчизняної та iмпортної пропозицiї та знижувалися свiтовi цiни на молочнi та
м’яснi продукти. Уповiльнилося зростання цiн на одяг та взуття (до 2.0% р/р) Послаблення курсу гривнi в
серпнi призвело до незначного прискорення зростання цiн на iншi, переважно iмпортованi, непродовольчi
товари (до 4.8% р/р). Зокрема збiльшилися темпи зростання цiн на побутову технiку, автомобiлi, посуд, товари
для пiдтримки чистоти (вiдповiдно до 6.2% р/р, 3.4% р/р, 4.5% р/р та 5.4% р/р) тощо. Темпи зростання вартостi
послуг залишилися незмiнними (13.8% р/р). Зростання вартостi послуг закладiв громадського харчування
уповiльнилося (до 14.5% р/р) завдяки зниженню темпiв зростання цiн на продукти харчування. Водночас через
подальший тиск з боку споживчого попиту, а також витрат (у тому числi через високi темпи зростання
заробiтних плат та значну iмпортну складову в собiвартостi окремих видiв послуг) прискорилося зростання
вартостi послуг закладiв з особистого догляду, туристичних послуг, послуг з ремонту житла (вiдповiдно до
13.8% р/р, 13.9% р/р та 11.2% р/р) тощо. Темпи зростання адмiнiстративно регульованих цiн (13.8% р/р)
залишилися на рiвнi попереднього мiсяця. Уповiльнення цiн на тютюновi вироби та алкогольнi напої
(вiдповiдно до 23.8% р/р та 10.9% р/р) компенсувало прискорення зростання вартостi транспортних послуг (до
23.2% р/р). Останнє зумовлено пiдвищенням тарифiв на проїзд у мiському транспортi в Києвi та iнших мiстах
та авiаперевезень, що значною мiрою вiдображало зростання цiн на паливо та збiльшення витрат на оплату
працi. Зростання цiн на паливо прискорилося (до 19.7% р/р) на тлi пiдвищення свiтових цiн на нафту. У серпнi
2018 року тривало прискорення промислової iнфляцiї – до 19.3% р/р (з 18.1% р/р у липнi). У мiсячному вимiрi
промислова iнфляцiя становила 1.3%. Прискорення зростання iндексу цiн виробникiв у рiчному вимiрi
зумовлене стрiмким збiльшенням темпiв зростання вартостi постачання електроенергiї, газу, пари та
кондицiйованого повiтря (до 33.2% р/р). Зокрема в серпнi НАК "Нафтогаз" пiдвищив тарифи на постачання
природного газу для промислових споживачiв на тлi вiдповiдних тенденцiй на свiтових ринках енергоносiїв та
збiльшення цiни закупiвлi газу власного видобутку. Зросли цiни i у виробництвi електроенергiї ТЕЦ, у тому
числi через неврегульованiсть питання щодо постачання газу за пiльговими тарифами на київськi
електростанцiї. Монетарна полiтика. У сiчнi – серпнi 2018 року дефiцит поточного рахунку становив 2.1 млрд
дол. Його збiльшення порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року (0.8 млрд дол.) передусiм пов‘язане iз
збiльшенням дефiциту торгiвлi товарами. Експорт товарiв у сiчнi-серпнi 2018 року збiльшився на 11.6% р/р
завдяки сприятливiй цiновiй кон’юнктурi. Водночас через нижчий врожай минулого року порiвняно з
попереднiм та проведення ремонтних робiт на пiдприємствах гiрничо-металургiйного комплексу темпи
зростання експорту були доволi стриманими. Iмпорт товарiв зростав швидше порiвняно з експортом (15.3%
р/р) насамперед через стiйке зростання внутрiшнього попиту. Водночас збiльшення дефiциту торгiвлi
товарами було частково компенсовано подальшим зростанням грошових переказiв (на 23% р/р). У серпнi
порiвняно з липнем дефiцит поточного рахунку зменшився (до 0.6 млрд дол.) завдяки скороченню дефiциту
торгiвлi товарами. Це насамперед зумовлено iстотним зниженням темпiв зростання iмпорту товарiв, яке було
бiльш суттєвим порiвняно з уповiльненням зростання експорту. Зростання експорту товарiв у серпнi
сповiльнилося до 10.5% р/р (з 12.7% р/р у липнi) насамперед через зменшення фiзичних обсягiв поставок
чорних металiв (на 6.4% р/р), зумовлене скороченням металургiйного виробництва порiвняно з попереднiм
мiсяцем внаслiдок планових ремонтiв на окремих комбiнатах. Додатковим фактором залишалися ускладнення
вантажних перевезень у Азовському морi. Як результат, зростання вартiсних обсягiв експорту металургiйної
продукцiї сповiльнилося (до 11.2% р/р). Крiм того, знизилися темпи зростання обсягiв експорту хiмiчної
продукцiї (до 7.3% р/р) значною мiрою через збiльшення бази порiвняння. Сприятливi показники в
рослинництвi та високi свiтовi цiни на пшеницю пiдтримали зростання експорту. Так високими темпами
зростав експорт олiйних культур (24% р/р), що сприяло сповiльненню падiння експорту соняшникової олiї (до
7.9% р/р) та вiдновленню зростання експорту соняшникового шроту (9.3% р/р). Завдяки високим свiтовим
цiнам на пшеницю прискорилося зростання експорту зернових (до 9.4% р/р) попри нижчий урожай пшеницi та
ячменю поточного року. Значними темпами тривало зростання вартiсних обсягiв експорту залiзних руд (31.5%
р/р), а також вiдновилося зростання експорту продукцiї машинобудування (12.1% р/р), у тому числi завдяки
збiльшенню поставок турбореактивних двигунiв (у 1.9 раза р/р), зокрема до окремих країн Азiї. Зростання
iмпорту товарiв у серпнi також iстотно сповiльнилося (до 17.4% р/р з 25.3% р/р у липнi) насамперед за
рахунок енергоносiїв та продукцiї хiмiчної промисловостi. Так фiзичнi обсяги iмпорту вугiлля скоротилися на
18.3% р/р, у тому числi завдяки переорiєнтацiї окремих енергогенеруючих компанiй на використання
українського газового вугiлля. Фiзичнi обсяги iмпорту нафтопродуктiв зменшилися на 9.2% р/р, що серед
iнших причин може бути зумовлено скороченням поставок з Бiлорусi через проведення планового ремонту на
одному з бiлоруських НПЗ. У результатi, сповiльнилося зростання вартiсних обсягiв енерегетичного iмпорту в
цiлому (до 19.9% р/р з 32.6% р/р у липнi), незважаючи на подальше зростання свiтових цiн на енергоресурси

та збiльшення фiзичних обсягiв закупiвель природного газу (на 11.4% р/р). Дефiцит поточного рахунку як у
серпнi, так i за пiдсумками сiчня – серпня був повнiстю компенсований чистими надходженнями за
фiнансовим рахунком (0.6 млрд дол. та 2.2 млрд дол. вiдповiдно). На вiдмiну вiд попереднiх мiсяцiв, у серпнi
надходження були забезпеченi переважно державним сектором завдяки розмiщенню 6-мiсячних дисконтних
ОЗДП. Натомiсть зовнiшня позицiя приватного сектору практично не змiнилася. Чистi зобов'язання сектору
загального державного управлiння зросли на 0.6 млрд дол. У приватному секторi зростання чистих зовнiшнiх
активiв банкiв (на 0.4 млрд дол. США) було компенсовано подальшим зростанням чистої заборгованостi за
торговими та довгостроковими кредитами (по 0.2 млрд дол. США). Серед iнших статей, приплив ПII в серпнi
становив 176 млн дол. До реального сектору у формi iнвестицiй в акцiонерний капiтал було спрямовано 40%.
Загалом за вiсiм мiсяцiв 2018 року ПII в Україну становили 1.4 млрд дол., що на 27.3% менше порiвняно з
вiдповiдним перiодом минулого року (обсяг операцiй з переоформлення банками боргу в статутний капiтал
залишився практично незмiнним та становив 0.4 млрд дол.). Хоча в цiлому платiжний баланс було зведено з
незначним профiцитом (27 млн дол. у серпнi та 164 млн дол. у сiчнi – серпнi), мiжнароднi резерви станом на
кiнець серпня зменшилися до 17.2 млрд дол. США, або 2.9 мiсяця iмпорту майбутнього перiоду, через виплати
кредитiв на користь МВФ. Валютний ринок. На валютному ринку України упродовж вересня ситуацiя на
валютному ринку загалом стабiлiзувалася. Це стало результатом зниження ажiотажного попиту на валюту як
на мiжбанкiвському, так i на готiвковому ринку. На останньому вiдновилося переважання пропозицiї
готiвкової iноземної валюти з боку населення над попитом на неї. Для зменшення iнтенсивностi коливань
обмiнного курсу НБУ зберiгав присутнiсть на валютному ринку, проводячи операцiї як з купiвлi iноземної
валюти, так i з її продажу. Водночас, на вiдмiну вiд серпня, у вереснi сальдо операцiй НБУ з iноземною
валютою набуло додатних значень (близько 53 млн дол.), перевищивши 0.6 млрд дол. з початку року. У
результатi за пiдсумками вересня офiцiйний обмiнний курс гривнi до долара США та євро залишився
практично на рiвнi попереднього мiсяця. НЕОК гривнi у липнi-серпнi знецiнився, незважаючи на послаблення
iнших валют країн – ОТП України до долара США. Це на тлi нижчої в мiсячному вимiрi iнфляцiї в Українi
порiвняно з країнами – ОТП зумовило послаблення РЕОК гривнi в серпнi (на 1.7% м/м). Водночас РЕОК
залишався сильнiшим нiж рiк тому (на 4.2%). Значне вiд‘ємне сальдо операцiй НБУ з iноземною валютою у
серпнi, а також сплата квартальних податкових та iнших платежiв до бюджету призвели до значного зниження
лiквiдностi банкiвської системи. Це вiдобразилося в значному (майже в 3 рази) зниженнi залишкiв коштiв на
депозитних сертифiкатах НБУ, тодi як залишки коштiв на коррахунках банкiв на кiнець мiсяця зросли. Проте
їх зростання значною мiрою нiвелювалося зниженням готiвки, унаслiдок чого обсяг грошової бази залишився
практично на рiвнi попереднього мiсяця, хоча рiчнi темпи приросту грошової бази дещо збiльшилися (до
11.3% р/р). Грошова маса в серпнi також зростала помiрними темпами (на 0.3% м/м та 11.7% р/р). Збiльшення
залишкiв коштiв на валютних депозитах було практично компенсоване зниженням залишкiв гривневих
депозитiв та скороченням готiвки в обiгу. Банкiвська система. На останньому засiданнi з питань монетарної
полiтики Правлiння НБУ прийняло рiшення пiдвищити з 07 вересня 2018 року облiкову ставку на 50 б. п. – до
18.0% рiчних. Таке рiшення було викликане зростанням ризикiв для зниження iнфляцiї до середньострокової
цiлi зокрема через дiю низки чинникiв – збереження значного фундаментального iнфляцiйного тиску,
ускладнення доступу до мiжнародних фiнансових ресурсiв для країн, ринки яких розвиваються,
невизначеностi щодо впливу торговельних конфлiктiв на кон’юнктуру свiтових товарних ринкiв та стiйкого
споживчого попиту. Останнi пiдвищення номiнальної облiкової ставки сприяли зростанню її протягом серпнявересня i в реальному вимiрi. Тiсний зв’язок iз облiковою ставкою зберiгали гривневi процентнi ставки на
МБКР та дохiднiсть за гривневими цiнними паперами. Трансмiсiя вiд попереднiх пiдвищень облiкової ставки
та звуження лiквiдностi банкiвської системи зумовили незначне зростання роздрiбних гривневих процентних
ставок банкiв у серпнi, хоча зберiгався вплив кон’юнктурних чинникiв, притаманних окремим сегментам
грошово-кредитного ринку. Посилення конкуренцiї мiж банками за корпоративних клiєнтiв призвело до
пiдвищення дохiдностi депозитiв НФК, перевищивши дохiднiсть депозитiв ДГ. Зросла i вартiсть кредитiв
НФК, що вiдображало головним чином посилення попиту на кредитнi ресурси. Водночас вiдгук процентних
ставок ДГ у серпнi був незначним. Дохiднiсть депозитiв порiвняно з попереднiми мiсяцями практично не
змiнилася на тлi значного припливу коштiв у попереднi перiоди. Середньозважена вартiсть кредитiв
населенню також залишилася на рiвнi попереднього мiсяця. Зниження гривневих депозитiв НФК зумовлене
згаданими вище фiскальними чинниками. Зокрема майже 80% обсягiв скорочення залишкiв коштiв НФК
припало на кошти на вимогу. Водночас з огляду на значний приплив коштiв до бюджетiв рiзних рiвнiв тривало
зростання залишкiв гривневих коштiв на банкiвських рахунках сектору загального державного управлiння.
Динамiка залишкiв гривневих депозитiв ДГ визначалася головним чином активним витрачанням населенням
коштiв на споживчi потреби напередоднi початку нового навчального року та перетiканням коштiв на
депозитнi рахунки в iноземнiй валютi. Крiм того, тривало зростання iнтересу ДГ до альтернативних джерел
iнвестування, зокрема ОВДП, через їх вищу дохiднiсть порiвняно з дохiднiстю депозитiв. Банки продовжили
активно кредитувати в нацiональнiй валютi – зростання залишкiв гривневих кредитiв пришвидшилося (до
13.5% р/р) Зокрема прискорилося зростання залишкiв кредитiв, наданих НФК (до 7.0% р/р). Темпи зростання
залишкiв кредитiв ДГ залишалися високими, хоча в серпнi незначно знизилися (до 44.7% р/р).
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Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi припущення, що Банк буде безперервно
дiючим в осяжному майбутньому. Нижче наведено основнi положення облiкової полiтики, що
використовувалися пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi принципи застосовувались послiдовно
вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi, якщо не зазначено iнше (див. Примiтку 5). Наведена далi облiкова
полiтика не включає новi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення, застосування яких було добровiльним
у 2018 роцi. Функцiональною валютою i валютою подання цiєї звiтностi є нацiональна валюта України –
українська гривня.
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Примiтка 4. Принципи облiкової полiтики Банк застосовує такi основи оцiнки з рiзним ступенем та в рiзних
комбiнацiях. Вони включають: iсторичну собiвартiсть або за справедливу вартiстю компенсацiї, виданої, щоб
придбати актив або зобов’язання на момент їх придбання. Активи вiдображаються за сумою сплачених
грошових коштiв чи їх еквiвалентiв або за справедливою вартiстю компенсацiї, виданої щоб придбати їх, на
момент їх придбання. Зобов’язання вiдображаються за сумою надходжень, отриманих в обмiн на зобов’язання
, або за деяких iнших обставин за сумами грошових коштiв чи їх еквiвалентiв, що, як очiкується, будуть
сплаченi з метою погашення зобов’язання в ходi звичайної дiяльностi; поточну собiвартiсть. Активи
вiдображаються за сумою сплачених грошових коштiв або їх еквiвалентiв, яку можна було б отримати на
поточний момент шляхом продажу активу в ходi звичайної реалiзацiї. Зобов’язання вiдображаються за
недисконтованою сумою грошових коштiв або їх еквiвалентiв, яка була б необхiдна для погашення
зобов’язання на поточний момент; вартiсть реалiзацiї (погашення). Активи вiдображаються за сумою
грошових коштiв або їх еквiвалентiв або за справедливою вартiстю компенсацiї, виданої щоб придбати їх, на
момент їх придбання. Зобов’язання вiдображаються за вартiстю їх погашення, тобто за недисконтованою
сумою грошових коштiв або їх еквiвалентiв, яка, як очiкується, буде сплачена для погашення зобов’язання в
ходi звичайної дiяльностi; теперiшну вартiсть (дисконтовану вартiсть). Активи вiдображаються за
теперiшньою (дисконтованою) вартiстю майбутнiх чистих надходжень, що їх, як очiкується, має генерувати
стаття пiд час звичайної дiяльностi суб’єкта господарювання. Зобов’язання вiдображаються за теперiшньою
(дисконтованою) вартiстю майбутнього чистого вибуття грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi
для погашення зобов’язання в ходi звичайної дiяльностi. Поточна собiвартiсть, вартiсть реалiзацiї та теперiшня
вартiсть – це методи оцiнювання справедливої вартостi. Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана
вiд продажу активу або сплачена за зобов’язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками основного ринку
або найбiльш сприятливого ринку на дату оцiнки. Iєрархiя справедливої вартостi - Рiвень 1: справедлива
вартiсть визначається за цiнами котирування на активних ринках для iдентичних активiв та зобов’язань.
Характеристики активного ринку включають достатню частоту та обсяг торгiв, а також наявнiсть загально
доступних даних про цiни; - Рiвень 2: справедлива вартiсть визначається iз використанням оцiночних методик
iз суттєвими вхiдними параметрами, що спостерiгаються на ринку безпосередньо чи опосередковано. Цi
методики постiйно коригуються, i вхiднi параметри пiдтверджуються iнформацiєю з активних ринкiв; - Рiвень
3: справедлива вартiсть визначається iз використанням оцiночних методик, для яких на ринку не
спостерiгаються суттєвi вхiднi параметри або цi вхiднi параметри не можливо пiдтвердити ринковими
спостереженнями внаслiдок, наприклад, нелiквiдностi iнструмента та значного ризику моделi. Вхiдний
параметр, за яким вiдсутнi спостереження, - це параметр, щодо якого вiдсутнi ринковi данi i який, вiдповiдно,
ґрунтується на власних припущеннях про те, що враховують iншi учасники ринку при оцiнцi справедливої
вартостi. Оцiнка того факту, чи є банкiвський продукт нелiквiдним або зазнає значного впливу ризикiв моделi,
потребує професiональних суджень. Рiвень в iєрархiї справедливої вартостi, до якого вiдноситься весь актив
чи все зобов’язання, оснований на вхiдному параметрi найнижчого рiвня, який є суттєвим для всiєї суми
справедливої вартостi. При початковому визнаннi може виникнути рiзниця мiж цiною угоди та справедливою
вартiстю фiнансових iнструментiв, що розкриваються на Рiвнi 3 в iєрархiї справедливої вартостi. Цей
прибуток/збиток «першого дня» одразу визнається в бухгалтерському облiку як збиток або прибуток в
кореспонденцiї з рахунками дисконту (премiї), та амортизується iз застосуванням методу ефективної
процентної ставки на рахунок процентних доходiв (витрат) протягом перiоду, в якому оцiночнi параметри, як
очiкується, залишатимуться не пiдкрiпленими спостереженнями на ринку. При визнаннi доходiв (витрат) Банк
застосовує принцип нарахування. При складаннi фiнансових звiтiв Банк дотримується концепцiї збереження
фiнансового капiталу. 4.2. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв Банк визнає фiнансовi активи та
фiнансовi зобов’язання в Звiтi про фiнансовий стан тодi, коли вiн стає стороною контрактних зобов’язань
стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та зобов’язань
визнаються з використанням облiку за датою операцiї або за датою розрахунку вiдповiдно до облiкової
полiтики, яка застосовується до конкретної статтi фiнансового звiту. Змiна справедливої вартостi придбаних
фiнансових iнструментiв, якi згодом будуть оцiненi за справедливою вартiстю, мiж датою проведення операцiї
та датою розрахунку, облiковується так само, як i придбаний актив. Змiну визнають у прибутку чи збитку для
активiв, класифiкованих як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у
прибутку або збитку; змiну визнають в iншому сукупному прибутку для активiв, класифiкованих як фiнансовi
активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки в iншому сукупному доходi. 4.3. Бiзнес-моделi

для управлiння фiнансовими активами Бiзнес-моделi - це мета утримання фiнансового активу, яка
визначається управлiнським персоналом Банку. Бiзнес-модель визначається на рiвнi портфелю фiнансових
активiв, якi об’єднанi з метою досягнення визначених цiлей бiзнесу. Бiзнес-модель описує, яким чином Банк
здiйснює керування своїми фiнансовими активами з метою генерування грошових потокiв. У вiдповiдностi до
МСФЗ 9 Банк щодо керування фiнансовими активами розрiзняє такi бiзнес-моделi: бiзнес-модель, мета якої –
утримування фiнансових активiв для отримання грошових потокiв, передбачених контрактом (далi бiзнесмодель 1-го типу «отримання контрактних грошових потокiв»); бiзнес-модель, мета якої – як утримування
активiв задля отримання контрактних грошових потокiв, так i продаж фiнансових активiв (далi бiзнес-модель
2-го типу «змiшана»); iншi бiзнес-моделi, зокрема, продаж фiнансових активiв, управлiння на основi змiн
справедливої вартостi (далi бiзнес-модель 3-го типу «продаж»). Визначення бiзнес-моделi виконується з
метою оцiнки фiнансових активiв згiдно з вимогами МСФЗ 9. Кожна з моделей (1-го, 2-го та 3-го типу) може
включати декiлька рiзних цiлей управлiння активами. Бiзнес-модель 1-го типу «отримання контрактних
грошових потокiв» означає, що управлiнський персонал Банку прийняв рiшення, метою якого є отримання
передбачених договором грошових потокiв. Продаж можлива лише при погiршеннi кредитного рейтингу та
(або) продажу незначної частини портфелю активiв. Бiзнес-модель 2-го типу «змiшана» означає, що
управлiнський персонал Банку прийняв рiшення, що за активами можливе як отримання передбачених
договором грошових потокiв, так i їх продаж. Метою такої моделi є, зокрема управлiння щоденними
потребами в лiквiдностi, пiдтримка рiвня прибутковостi за процентами або забезпечення вiдповiдностi
термiнiв дiї фiнансових активiв термiнам дiї зобов'язань, що фiнансують цi активи. Пiд час первiсного
визначення бiзнес-моделi Банк не встановлює пороговi значення для частоти i обсягу продажу, якi повиннi
здiйснюватися в рамках бiзнес-моделi 2-го типу, так як i отримання передбачених договором грошових
потокiв, i продаж фiнансових активiв є невiд'ємними умовами досягнення її мети. Бiзнес-модель 3-го типу
«продаж» є залишковою по вiдношенню до бiзнес-моделей першого та другого типу i означає, що управлiння
портфелем фiнансових активiв здiйснюється на основi змiн справедливої вартостi. Дана бiзнес-модель
визначається для усiх портфелiв фiнансових активiв, що були придбанi з метою їх перепродажу у
короткостроковiй перспективi (протягом року з моменту придбання), а також для усiх iнших фiнансових
iнструментiв, якi не пiдпадають пiд визначення бiзнес-моделей 1го та 2го типу. З урахуванням пункту 7.2.3
Стандарту, при переходi на МСФЗ 9 бiзнес-модель визначається на дату переходу, тобто станом на 01.01.2018,
виходячи з фактiв i обставин, що iснують на цю дату. Визначена в результатi оцiнки класифiкацiя пiдлягає
ретроспективному застосуванню незалежно вiд того, яка бiзнес-модель застосовувалася Банком в минулих
звiтних перiодах. Бiзнес-модель визначається на рiвнi портфелю фiнансових активiв. На 01.01.2018 року Банк
визначив бiзнес-моделi за такими портфелями фiнансових активiв: мiжбанкiвськi наданi кредити, розмiщенi
депозити; сертифiкати НБУ; облiгацiї внутрiшньої державної позики в нацiональнiй валютi; облiгацiї
внутрiшньої державної позики в iноземнiй валютi; кредити юридичним особам; кредити фiзичним особам;
кредити, що були знецiненi на момент придбання; похiднi фiнансовi активи. За усiма iншими фiнансовими
активами (короткострокова фiнансова дебiторська заборгованiсть та короткострокова дебiторська
заборгованiсть за господарськими операцiями Банку, за якою очiкується надходження грошових коштiв,
грошовi кошти, рахунки НОСТРО) Банк застосовує Бiзнес-модель 1-го типу «отримання контрактних
грошових потокiв» без проведення тестування, з огляду на те, що за такими активами продаж не планується.
Якщо в майбутньому Банк буде планувати продаж будь-якого з вищезазначених активiв, то у разi прийняття
такого рiшення Банк додатково буде проводити тестування бiзнес-моделi. У разi наявностi довгострокової
фiнансової дебiторської заборгованостi та дебiторської заборгованостi за господарськими операцiями Банку,
вона облiковується як наданий кредит, i вiдповiдно, за нею потрiбно проводити SPPI-тест. Вiдсоткова ставка
за такими кредитами визначається як ринкова ставка. Сума основної заборгованостi за такими кредитами
визначається шляхом дисконтування сум до отримання iз застосуванням ринкової ставки. Один i той самий
тип активу може входити до рiзних портфелiв, за якими визначенi рiзнi бiзнес-моделi, якщо цi активи мають
рiзнi цiлi управлiння. 4.4 Первiсне визнання фiнансових активiв При первiсному визнаннi усi фiнансовi
активи, окрiм фiнансової дебiторської заборгованостi та дебiторської заборгованостi за господарськими
операцiями Банку, оцiнюються за справедливою вартiстю за виключенням фiнансових iнструментiв, що
оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки. Найкращим
пiдтвердженням справедливої вартостi фiнансового активу при первiсному визнаннi, як правило, є цiна угоди,
тобто справедлива вартiсть наданого вiдшкодування. Якщо номiнальна процентна ставка за фiнансовим
активом не вiдображає ринкову процентну ставку (наприклад, ставка за договором 5 вiдсоткiв, в той час як
ринкова ставка за аналогiчними позиками дорiвнює 8 вiдсоткам), i Банк отримує в якостi компенсацiї
початковий платiж (комiсiї, компенсацiйнi платежi тощо), фiнансовий актив визнається за справедливою
вартiстю, тобто за вирахуванням отриманого платежу. Справедлива вартiсть фiнансових активiв, якi
класифiкованi за амортизованою вартiстю, враховує витрати на операцiю (iншi платежi, що безпосередньо
пов’язанi iз створенням/визнанням фiнансового iнструменту), якi вiдображаються на рахунках
неамортизованого дисконту/премiї. Первiсна вартiсть фiнансових активiв, що облiковуються за справедливою
вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки, не включає витрати на операцiї. Витрати на операцiї

з придбання таких фiнансових активiв вiдображаються за рахунками доходiв та витрат. Фiнансова дебiторська
заборгованiсть та дебiторська заборгованостi за господарськими операцiями розглядаються як торгова
дебiторська заборгованiсть. З врахуванням того, що така дебiторська заборгованiсть не мiстить значного
компонента фiнансування, вона визнається первiсно за цiною угоди. Для грошових коштiв, у тому числi,
НОСТРО-рахункiв собiвартiсть є еквiвалентом їх справедливої вартостi. 4.5 Подальша оцiнка фiнансових
активiв Пiсля первiсного визнання на кожну звiтну дату (на кiнець кожного мiсяця) фiнансовi активи
оцiнюються за: амортизованою собiвартостю; за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший
сукупний дохiд ( далi – за справедливою вартiстю через капiтал) за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки через прибутки/збитки (далi – за справедливою вартiстю через прибутки та збитки). Оцiнка за
амортизованою собiвартiстю За фiнансовими активами за амортизованою собiвартiстю визнання процентних
доходiв вiдбувається за методом ефективної ставки вiдсотка. Метод ефективної ставки вiдсотка (далi – метод
ЕСВ) забезпечує однаковий рiвень дохiдностi фiнансового iнструменту шляхом розподiлу доходiв i витрат
рiвномiрно на всi перiоди протягом строку його дiї. Для розрахунку ефективної ставки вiдсотку визначаються
потоки грошових коштiв з урахуванням усiх умов договору за фiнансовим активом, у тому числi включаються
всi комiсiї та iншi сплаченi або отриманi сторонами суми (витрати на операцiї), що є невiд’ємною частиною
доходу (витрат) фiнансового iнструменту, а також суми коштiв, що будуть сплаченi/отриманi у майбутньому,
якщо така iнформацiя вiдома на момент первiсного визнання. Якщо неможливо достовiрно оцiнити потоки
грошових коштiв або очiкуваний строк дiї фiнансового iнструменту, то використовуються кiнцевi дати та суми
потокiв грошових коштiв, що передбаченi договором. За первiсно-знецiненими фiнансовими активами
понесенi кредитнi збитки включаються в попередньо оцiненi грошовi потоки при обчисленнi ефективної
ставки вiдсотка. За окремими короткостроковими фiнансовими активами, за якими побудова грошових
потокiв уявляється практично неможливою i за якими номiнальна процентна ставка є дуже близькою до
ефективної ставки (овердрафти, овердрафти в нацiональнiй валютi за картковими рахунками, кредити
овернайт, рахунки НОСТРО тощо), процентнi доходи нараховуються з використанням номiнальної ставки. За
короткостроковою фiнансовою заборгованiстю, дебiторською заборгованiстю за господарськими операцiями
Банку, грошовими коштами процентнi доходи не нараховуються, i амортизована собiвартiсть прирiвнюється
до фактичної собiвартостi придбання або виникнення активу. Такi активи на кожну звiтну дату тестуються на
зменшення корисностi i, у разi необхiдностi, за ними створюються або коригуються резерви пiд знецiнення з
вiдображенням результату у прибутках/ збитках. Оцiнка по справедливiй вартостi через прибутки та збитки За
фiнансовими активами, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки, на кожну
звiтну дату (на кiнець кожного мiсяця) Банк визнає доходи/витрати на суму рiзницi мiж справедливою та
балансовою вартостями фiнансових iнструментiв на рахунках доходiв/витрат. За такими активами тестування
на зменшення корисностi не проводиться та резерви пiд знецiнення не створюються. Оцiнка по справедливiй
вартостi через капiтал За фiнансовими активами, що облiковуються за справедливою вартiстю через капiтал,
на кожну звiтну дату (на кiнець кожного мiсяця) Банк визнає доходи/витрати на суму рiзницi мiж
справедливою та балансовою вартостями фiнансових iнструментiв в складi iншого сукупного прибутку. Такi
активи (окрiм iнструментiв капiталу) на кожну звiтну дату тестуються на зменшення корисностi i, у разi
необхiдностi, за ними створюються або коригуються резерви пiд знецiнення з вiдображенням результату у
прибутках i збитках. 4.6 Знецiнення фiнансових активiв В кiнцi кожного звiтного перiоду Банк визначає
наявнiсть об’єктивних ознак знецiнення фiнансових активiв або групи фiнансових активiв. Знецiненi фiнансовi
активи - це фiнансовi активи, за якими є об’єктивнi докази збитку чи спостерiгаються одна або декiлька подiй,
що мають негативний вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за таким фiнансовим активом.
Пiдтвердженням знецiнення фiнансового активу є, зокрема, спостережнi данi про такi подiї: значнi фiнансовi
труднощi емiтента або позичальника; порушення умов договору, такому як дефолт або прострочення платежу;
наданi Банком уступки своєму позичальнику з економiчних або договiрних умов, пов’язаних з фiнансовими
труднощами позичальника, якi Банк не розглядав за iнших умов; висока ймовiрнiсть банкрутства або
фiнансова реорганiзацiя позичальника; зникнення активного ринку для фiнансового активу внаслiдок
фiнансових труднощiв; купiвлю або створення фiнансового активу з великою знижкою, що вiдображає
понесенi кредитнi збитки. Придбаний або створений знецiнений фiнансовий актив – придбаний або створений
фiнансовий актив, що є знецiненим на дату первiсного визнання; Банк визнає оцiночний резерв пiд очiкуванi
кредитнi збитки за: 1) фiнансовим активом, що оцiнюється за амортизованою собiвартiстю; 2) фiнансовим
активом, що оцiнюється за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi; 3)
зобов’язаннями з кредитування та фiнансовими гарантiями; 4) фiнансовою дебiторською заборгованiстю; 5)
господарською дебiторською заборгованiсть.. Банк не визнає оцiночний резерв за iнструментами капiталу.
Сума очiкуваних кредитних збиткiв, яка визнається у виглядi оцiночного резерву, залежить вiд ступеню
погiршення кредитної якостi пiсля первiсного визнання. У вiдповiдностi iз загальним пiдходом є двi бази
оцiнки: очiкуванi кредитнi збитки протягом 12 мiсяцiв (стадiя 1), яка застосовується з моменту первiсного
визнання за умови вiдсутностi значного погiршення кредитної якостi; очiкуванi кредитнi збитки протягом
строку дiї фiнансового iнструмента (стадiя 2 та 3), яка застосовується у разi значного збiльшення кредитного
ризику. Банк здiйснює аналiз доказiв, що свiдчать про зменшення корисностi фiнансового активу (наданих

кредитiв, розмiщених вкладiв (депозитiв)), або групи фiнансових активiв, на кожну дату балансу в порядку
визначеному внутрiшнiми документами, розробленими вiдповiдно до МСФЗ. Оцiночнi резерви пiд зменшення
корисностi формуються за рахунок витрат Банку. Банк створює та формує оцiночний резерв у нацiональнiй та
iноземних валютах в залежностi вiд того, в якiй валютi враховується заборгованiсть. Якщо в наступних
перiодах пiсля формування оцiночного резерву за активом або за наданим фiнансовим зобов’язанням сума
резерву зменшується (збiльшується), то Банк зменшує (коригує) попередньо сформований резерв за таким
активом або здiйснює розформування резерву в обсязi сформованого з послiдуючим формуванням оцiночного
резерву в повнiй (розрахунковiй) сумi. Оцiночнi резерви в iноземнiй валютi формуються з урахуванням
офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют на день проведення операцiї в розрiзi видiв валют. У разi
коригування (зменшення/збiльшення) оцiночного резерву, сформованого в iноземнiй валютi Банк здiйснює
коригування попередньо сформованого оцiночного резерву з вiдображенням за рахунками для облiку
вiдрахувань у резерви за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату формування оцiночного
резерву. 4.7. Припинення визнання фiнансових активiв Банк припиняє визнання всього фiнансового активу або
частини фiнансового активу, коли договiрнi права на отримання грошових потокiв вiд активу втратили свою
чиннiсть, або Банк передав договiрнi права на отримання грошових потокiв вiд активу, а також передав в
основному всi ризики, вигоди володiння активом та контроль. Банк утримує актив на балансi та визнає
зобов’язання, що виникло в результатi передачi активу, якщо не дотримано зазначених вище умов. 4.8
Первiсне визнання фiнансових зобов'язань При первiсному визнаннi усi фiнансовi зобов'язання, окрiм
фiнансової кредиторської заборгованостi та кредиторської заборгованостi за господарськими операцiями,
оцiнюються за справедливою вартiстю, збiльшеною або зменшеною у разi фiнансового зобов'язання, що
оцiнюється не за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, на суму витрат Банку по угодi, якi
безпосередньо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового зобов'язання. Фiнансова кредиторська
заборгованiсть та кредиторська заборгованостi за господарськими операцiями розглядаються як торгова
кредиторська заборгованiсть. З врахуванням того, що така кредиторська заборгованiсть не мiстить значного
компонента фiнансування, вона визнається первiсно за цiною угоди. ЛОРО-рахунки та депозити клiєнтiв на
вимогу (у тому числi, поточнi рахунки) оцiнюються за собiвартiстю. 4.9 Подальша оцiнка фiнансових
зобов'язань Пiсля первинного визнання усi фiнансовi зобов'язання, окрiм гарантiй, оцiнюються наступним
чином. В залежностi вiд типу фiнансових зобов’язань, вони можуть облiковуватися: за амортизованою
собiвартiстю; за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку чи збитку; за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату частково у прибутку чи збитку, i частково в iншому
сукупному доходi. Усi непохiднi фiнансовi зобов’язання Банк облiковує за амортизованою собiвартiстю.
Похiднi iнструменти облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у
прибутку чи збитку. Щодо похiдних фiнансових зобов’язань, якi Банк придбає або створює з метою
хеджування, то, з урахуванням вiдсутностi документацiї стосовно вiдносин хеджування, як це вимагає МСФЗ
9, п. 6.4.1, усi такi зобов’язання також класифiкуються для облiку за справедливою вартiстю через
прибутки/збитки. Методика оцiнки фiнансових зобов’язань, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю,
подiбна до методики оцiнки фiнансових активiв за амортизованою собiвартiстю. Фiнансовi гарантiї
оцiнюються по найбiльшiй з двох величин: суми резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки; i первiсно визнаної
суми за вирахуванням амортизацiї суми комiсiй за гарантiями, що розраховується прямолiнiйним методом.
ЛОРО-рахунки та депозити клiєнтiв на вимогу (у тому числi, поточнi рахунки) оцiнюються за собiвартiстю.
4.10 Припинення визнання фiнансових зобов'язань Банк припиняє визнання фiнансового зобов'язання тодi i
тiльки тодi, коли воно погашено, тобто коли передбачений договором обов'язок виконаний, анульований або
припинений пiсля закiнчення термiну. 4.11. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти
являють собою активи, якi можна конвертувати у вiдому суму готiвки за першою вимогою i яким
притаманний незначний ризик змiни вартостi. Всi розмiщення коштiв на мiжбанкiвському ринку включаються
до кредитiв та заборгованостi кредитних органiзацiй. Суми, що стосуються коштiв, використання яких
обмежено, виключаються з грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти
облiковуються за амортизованою собiвартiстю. 4.12. Кредити та заборгованiсть банкiв У процесi своєї
звичайної дiяльностi Банк надає кредити або розмiщує депозити в iнших банках на певнi промiжки часу.
Кошти в банках оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної ставки
процента. Суми заборгованостi кредитних установ облiковуються за вирахуванням резерву на покриття
збиткiв вiд знецiнення. 4.13. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Позики, наданi клiєнтам, являють собою
фiнансовi активи, якi не є похiдними фiнансовими iнструментами, з фiксованими або визначеними платежами,
що не котируються на активному ринку. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв спочатку оцiнюються за
справедливою вартiстю або за еквiвалентною сумою, якою зазвичай є чиста сума виданих коштiв, включаючи
безпосередньо пов’язанi з цим витрати та певнi виплати i комiсiйнi за органiзацiю кредиту, якi вважаються
коригуванням ефективної процентної ставки за кредитом. В подальшому кредити та заборгованiсть клiєнтiв
облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Дохiд вiд кредиту розраховується за методом ефективної
процентної ставки та вiдноситься на рахунок прибуткiв та збиткiв протягом строку кредиту. Комiсiйнi,
заробленi за договiрними зобов’язаннями з надання фiнансування до видачi кредиту, вiдносяться на майбутнi

перiоди та включаються у вартiсть кредиту, коли кредит надається. Комiсiйнi, заробленi за договiрними
зобов’язаннями з надання фiнансування у випадку, якщо використання кредиту є малоймовiрним або якщо
iснує невизначенiсть щодо строку та суми кредиту, розподiляються рiвномiрно протягом строку дiї
зобов’язання. Наданi клiєнтам позики вiдображаються за вирахуванням будь-яких резервiв на покриття
збиткiв вiд знецiнення. У разi неможливостi повернення кредитiв та коштiв вони списуються за рахунок
створеного резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення за рiшенням Правлiння Банку за погодженням
Спостережною радою. Такi рiшення приймаються пiсля того, коли використано усi можливостi щодо
повернення сум заборгованостi Банку та пiсля продажу всього наявного забезпечення за кредитом. 4.14.
Iнвестицiї в цiннi папери Iнвестицiї в цiннi папери, вiдображенi в цьому Звiтi про фiнансовий стан, є
борговими цiнними паперами. В залежностi вiд обраної Банком бiзнес-моделi та характеристик контрактних
грошових потокiв цi iнвестицiї пiсля первiсного визнання облiковуються: за амортизованою собiвартiстю; за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi (fair value through
other comprehensive income, FVtOCI, надалi – «за справедливою вартiстю через капiтал»). 4.15. Похiднi
фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через
прибутки/збитки Похiднi фiнансовi iнструменти, що включають своп контракти купiвлi/продажу iноземної
валюти та цiнних паперiв, облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через
прибутки/збитки. Витрати на операцiї визнаються за рахунками витрат пiд час їх первiсного визнання.
Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв на дату операцiї дорiвнює нулю. Змiни справедливої
вартостi похiдних iнструментiв визнаються негайно у складi прибутку або збитку. Справедлива вартiсть
форвардних контрактiв з купiвлi - продажу цiнних паперiв визначена на основi бiржових котирувань. Всi
похiднi фiнансовi iнструменти вiдображаються як активи, якщо їхня справедлива вартiсть позитивна, i як
зобов’язання, якщо їхня справедлива вартiсть негативна. 4.16. Вiдстрочений податковий актив Вiдстроченi
податковi активи розраховуються по всiх тимчасових рiзницях, якi пiдлягають вiдшкодуванню. Вiдстрочений
податковий актив вiдображається в облiку лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть отримання у майбутньому
оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна здiйснити залiк цих тимчасових рiзниць, що зменшують
податкову базу. Вiдстрочений податковий актив визначається за ставками податку, що будуть застосовуватись
протягом перiоду реалiзацiї активу на пiдставi законодавства, яке набуло сили на звiтну дату. 4.17. Основнi
засоби Основнi засоби оприбутковуються за первiсною вартiстю - iсторичною (фактичною) собiвартiстю
основних засобiв у виглядi суми грошових коштiв або справедливої вартостi iнших активiв, сплачених
(переданих), витрачених для придбання (створення) основних засобiв. Первiсна вартiсть також включає у себе
усi витрати, що пов’язанi з доставкою, установкою, введенням в експлуатацiю об’єкта основних засобiв. Пiсля
початкового визнання основнi засоби оцiнюються за переоцiненою вартiстю (справедливою вартiстю) з
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi – будiвлi та
споруди, та за первiсною вартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення – всi iншi
основнi засоби. База нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв розраховується
пiсля вирахування лiквiдацiйної вартостi активу. Лiквiдацiйна вартiсть активу дорiвнює нулю. Основнi засоби
амортизуються прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання активу. Банком встановленi
такi очiкуванi строки корисного використання основних засобiв: Група основних засобiв Термiн корисного
використання (роки) Будинки та споруди 100 Передавальнi пристрої 10 Машини та обладнання 3-7
Транспортнi засоби 7 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 3-10 Банк щорiчно переглядає строки корисного
використання об’єктiв основних засобiв, та у разi необхiдностi коригує їх. Амортизацiйнi витрати визнаються
на рахунку збиткiв. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв вартiстю до 6000 грн.
включно та строком користування бiльше року нараховується у першому мiсяцi використання у розмiрi 100
вiдсоткiв їх вартостi. Витрати на ремонтнi та вiдновлювальнi роботи включаються до операцiйних витрат на
момент їх здiйснення, якщо вони не вiдповiдають критерiям капiталiзацiї. Переоцiнка основних засобiв
здiйснюється, якщо залишкова вартiсть об’єктiв основних засобiв суттєво (бiльш, нiж на 10 %) вiдрiзняється
вiд його справедливої вартостi. Прибутки та збитки вiд вибуття основних засобiв визнаються на рахунку
прибуткiв або збиткiв. 4.18. Нематерiальнi активи Балансова вартiсть придбаних нематерiальних активiв
визначається як сума вартостi покупки та iнших витрат, прямо пов’язаних iз придбанням та пiдготовкою даних
нематерiальних активiв до експлуатацiї. Банк застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних
активiв. Строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, який походить вiд договiрних чи iнших
юридичних прав, дорiвнює строку чинностi договiрних або iнших юридичних прав. Якщо договором чи
iншими юридичними правами не визначений строк використання активу, вiн визначається Банком та не може
бути меншим, нiж 2 роки. Витрати на обслуговування нематерiальних активiв вiдносяться на витрати того
перiоду, в якому вони понесенi. При цьому витрати, якi призводять до вдосконалення або подовження строку
використання нематерiального активу, включаються до початкової вартостi придбання. Нематерiальнi активи
тестуються на предмет знецiнення за наявностi ознак потенцiйного знецiнення на звiтну дату. Знецiнення
вiдображається в прибутку або збитку. Прибутки та збитки вiд вибуття нематерiальних активiв визнаються на
рахунку прибуткiв або збиткiв. 4.19. Оперативний лiзинг (оренда), за яким Банк виступає лiзингодавцем та/або
лiзингоодержувачем Банк виступає орендарем чи орендодавцем за договором оренди. Облiк оренди, де Банк

виступає орендодавцем. Актив визнається у Звiтi про фiнансовий стан та амортизується прямолiнiйним
методом протягом строку оренди. Оренднi платежi облiковуються на рахунку прибуткiв та збиткiв у повному
обсязi протягом строку оренди прямолiнiйним методом. Облiк оренди, де Банк виступає орендарем. Актив не
визнається у фiнансовiй звiтностi Банку. Оренднi платежi за договорами оперативної оренди вiдносяться на
рахунок прибуткiв та збиткiв Банку - орендаря лiнiйним методом протягом строку оренди. 4.20. Кошти
клiєнтiв Кошти клiєнтiв – це залученi вiд юридичних та фiзичних осiб кошти, якi є непохiдними фiнансовими
зобов’язаннями. Первiсне визнання здiйснюється за справедливою вартiстю, в подальшому облiк ведеться за
амортизованою собiвартiстю. За користування коштами Банк несе процентнi витрати, якi вiдображаються в
Звiтi про фiнансовi результати. 4.21. Резерви за зобов’язаннями Резерви за зобов’язаннями визнаються коли
внаслiдок певних подiй у минулому банк має поточне юридичне або дiйсне зобов’язання, для врегулювання
якого з великим ступенем вiрогiдностi буде необхiдне вибуття ресурсiв, якi мiстять у собi певнi економiчнi
вигоди, i суму зобов’язання можна достовiрно оцiнити. Величина визнаних резервiв – це найкраща оцiнка
суми необхiдної для погашення поточних зобов’язань на кiнець звiтного перiоду з врахуванням ризикiв та
невизначеностi, пов’язаних iз зобов’язанням. Якщо величина резервiв розрахована з використанням оцiнених
грошових потокiв, необхiдних для погашення поточних зобов’язань, то балансова вартiсть резервiв визнається
як дисконтована вартiсть таких грошових потокiв (якщо вплив змiни вартостi грошей в часi є суттєвим). 4.22.
Податок на прибуток У цiй фiнансовiй звiтностi оподаткування показано вiдповiдно до вимог законодавства
України iз використанням податкових ставок та законодавчих норм, якi дiяли станом на звiтну дату. Витрати з
податку на прибуток включають поточнi податковi платежi та вiдстрочений податок на прибуток та
вiдображаються у Звiтi про прибутки та збитки. Ставка податку на прибуток у 2018р. становить 18%. 4.23.
Статутний капiтал Внески в статутний капiтал визнаються за iсторичною вартiстю. Емiсiйний дохiд виникає
при перевищеннi суми внесених коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй. Прибутки та збитки вiд
продажу власних акцiй вiдносяться до емiсiйного доходу. 4.24. Доходи та витрати за фiнансовими активами та
зобов’язаннями Доходи та витрати за фiнансовими iнструментами, що оцiнюються за амортизованою
вартiстю, визнаються на рахунках процентних доходiв та витрат за методом ефективної процентної ставки.
Банк визнає процентний дохiд за фiнансовими активами на першому та другому рiвнi кредитного ризику
(визнано оцiночний резерв на 1 та 2 стадiї зменшення корисностi) на валову балансову вартiсть таких активiв з
використанням первiсної ефективної ставки вiдсотка. Банк визнає процентний дохiд за фiнансовими активами
на третьому рiвнi зменшення корисностi (визнано оцiночний резерв на 3 стадiї зменшення корисностi) на
амортизовану собiвартiсть (зменшену на суму резерву) таких активiв з використанням ефективної ставки
вiдсотка. Метод, за яким Банк визнає комiсiйнi доходи та витрати, пов’язанi з наданням та отриманням послуг,
залежить вiд характеру послуги. Комiсiї, що вважаються додатковим компонентом процентiв, включаються до
складу ефективної процентної ставки та визнаються на рахунках процентних доходiв та витрат. Комiсiї за
послуги, що надаються поетапно, визнаються пiсля завершення кожного етапу операцiї, у статтi "Комiсiйнi
доходи та витрати". Комiсiї, якi пiдлягають сплатi або отриманню за регулярнi послуги, визнаються протягом
строку надання послуги також у статтi «Комiсiйнi доходи та витрати». Комiсiї, отриманi за договiрне
зобов’язання надати фiнансову гарантiю, вважаються справедливою вартiстю цього договiрного зобов’язання.
Вiдповiдне зобов’язання у подальшому амортизується протягом строку дiї договiрного зобов’язання за
статтею «Комiсiйнi доходи» у Звiтi про прибутки та збитки. 4.25. Переоцiнка iноземної валюти Операцiї в
iноземнiй валютi вiдображаються у валютi подання шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз
застосуванням офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют на дату визнання активiв, зобов'язань, власного
капiталу, доходiв i витрат. На кожну наступну пiсля визнання дату балансу: усi монетарнi статтi в iноземнiй
валютi вiдображаються в фiнансовiй звiтностi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют пiд час кожної
змiни офiцiйного курсу; немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за собiвартiстю,
вiдображаються за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату здiйснення операцiї; немонетарнi
статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за справедливою вартiстю, вiдображаються за офiцiйним курсом
гривнi до iноземних валют на дату визначення їх справедливої вартостi. Доходи i витрати (нарахованi,
отриманi, сплаченi) в iноземнiй валютi вiдображаються за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на
дату їх визнання. Результат переоцiнки активiв та зобов’язань в iноземнiй валютi показаний в статтi
«Результат вiд переоцiнки iноземної валюти» Звiту про результати дiяльностi. Основнi курси обмiну, що
використовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими: Валюта Курс обмiну на кiнець дня
30 вересня 2018 року 6 643 0, 42983 8 840 28,298262 9 978 33,128775 4.26. Взаємозалiк фiнансових активiв та
фiнансових зобов’язань Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, з подальшим включенням
до балансу лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися тодi i тiльки тодi, коли Банк має юридично визначене
право взаємозалiку визнаних сум i намiр провести розрахунок на основi чистої суми або одночасно
реалiзувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями. 4.27. Виплати працiвникам та пов’язанi з ними
вiдрахування Витрати на заробiтну плату, єдиний соцiальний внесок, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi,
премiї, а також не грошовi винагороди нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надавались
працiвниками Банку. У Банка вiдсутнє юридичне або конструктивне зобов’язання здiйснювати пенсiйнi або
iншi подiбнi виплати. 4.28. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi

облiкової полiтики Банк використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв та зобов’язань,
що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на
попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi
вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки,
керiвництво Банку також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики. Професiйнi
судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки,
результатом яких можуть бути значнi коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом
наступного фiнансового року, включають: - збитки вiд знецiнення фiнансових активiв. Банк регулярно
аналiзує свої активи для оцiнки знецiнення. При визначеннi того, чи необхiдно вiдображати збиток вiд
знецiнення у Звiтi про фiнансовi результати, Банк використовує припущення щодо того, чи є у наявностi данi,
якi вказують на зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд активу, яке можна вимiряти до того, як
це зменшення можна зiставити з конкретним активом у цьому портфелi. Такi ознаки можуть включати iснуючi
данi, що вказують на негативнi змiни платоспроможностi позичальникiв. Керiвництво використовує оцiнки,
якi базуються на попередньому досвiдi збиткiв для активiв iз характеристиками кредитного ризику та
об’єктивними ознаками знецiнення, схожими з даним портфелем, при визначеннi майбутнiх грошових потокiв.
Методологiя та припущення, що використовуються для оцiнки як строкiв, так i сум майбутнiх грошових
потокiв, регулярно переглядаються для зменшення будь-якої рiзницi мiж оцiнкою збиткiв та фактичним
досвiдом збиткiв; - податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України припускає
можливiсть рiзних тлумачень; - початкове визнання операцiй з пов’язаними сторонами. У ходi звичайної
дiяльностi Банк здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. МСБО 9 вимагає облiковувати фiнансовi
iнструменти при початковому визнаннi за справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку таких
операцiй, для того щоб визначити, чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або неринковими ставками,
використовуються професiйнi судження. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних видiв
операцiй з непов’язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки.
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Примiтка 5. Новi та переглянутi стандарти, якi не набрали чинностi З 1 сiчня 2018 року набув чинностi МСФЗ
(IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти». Стандарт ввiв новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових
iнструментiв, а також облiку знецiнення та хеджування. У частинi класифiкацiї та оцiнки новий стандарт
вимагає, щоб оцiнка всiх фiнансових активiв, за винятком пайових та похiдних iнструментiв, проводилася на
основi комбiнованого пiдходу виходячи з бiзнес-моделi, яка використовується органiзацiєю для управлiння
фiнансовими активами, та характеристик фiнансового активу, пов’язаних iз передбаченими договором
грошовими потоками. Замiсть категорiй, встановлених МСФЗ (IAS) 39, вводяться такi категорiї фiнансових
iнструментiв: оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток (ПiЗ), за справедливою вартiстю
через iнший сукупний дохiд (IСД) та за амортизованою вартiстю. МСФЗ (IFRS) 9 також дозволяє компанiям
продовжувати класифiкувати (але без права подальшої рекласифiкацiї) фiнансовi iнструменти, що
вiдповiдають критерiям визнання в якостi оцiнюваних за амортизованою вартiстю або за справедливою
вартiстю через IСД, в категорiю, яка оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо це
дозволить усунути або значно зменшити непослiдовнiсть пiдходiв до оцiнки або визнання. Iнструменти
капiталу, якi не призначенi для торгiвлi, можуть ставитися (без права подальшої реклассификацiї) в категорiю
оцiнюється за справедливою вартiстю через IСД, при цьому доходи або витрати за такими iнструментами в
подальшому не пiдлягають вiдображенню в звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд Порядок
облiку фiнансових зобов’язань в цiлому аналогiчний вимогам МСФЗ (IAS) 39. МСФЗ (IFRS) 9 кардинально
змiнив пiдхiд до врахування знецiнення кредитiв. Замiсть пiдходу на основi понесених збиткiв вiдповiдно до
МСФЗ (IAS) 39 наразi застосовується прогнозний пiдхiд, що вимагає вiдображення очiкуваних кредитних
збиткiв. Банк визначив оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за всiма кредитами та iншими
борговими фiнансовими активами, якi не оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, а
також за зобов’язаннями щодо надання кредитiв i договорами фiнансової гарантiї. Резерв оцiнюється в сумi,
що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам, обумовленим ймовiрнiстю дефолту протягом наступних 12
мiсяцiв. У випадках коли кредитний ризик по iнструменту значно збiльшився з моменту його первiсного
визнання, резерв оцiнюється виходячи з ймовiрностi дефолту протягом всього термiну активу. Банк здiйснив
ретроспективний перерахунок. Вплив застосування стандарту на дату переходу (1 сiчня 2018 року) було
вiдображено у складi нерозподiленого прибутку. В результатi застосування МСФЗ 9 змiнилась класифiкацiя та
оцiнка фiнансових активiв i ця змiна вiдобразилась в Звiтi про фiнансовий стан за 1 квартал 2018 року.
Класифiкацiя та оцiнка фiнансових зобов’язань не змiнилась. Банк розрахував оцiночний резерв станом на
початок дня 01.01.2018, вiдобразив цю змiну в капiталi шляхом його збiльшення на суму 1 770 тис. грн. МСФЗ
(IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» вступив в силу для рiчних звiтних перiодiв, з 1 сiчня 2018
року. МСФЗ (IFRS) 15 визначає принципи визнання доходу i повинен застосовуватися до всiх договорiв з
покупцями. Однак процентнi та комiсiйнi доходи, якi безпосередньо пов’язанi з фiнансовими iнструментами
та договорами оренди, залишаються поза сферою дiї МСФЗ (IFRS) 15 та регулюватися iншими дiючим
стандартом МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти». Згiдно МСФЗ (IFRS) 15, виручка повинна визнаватися за
фактом передачi товарiв або послуг в розмiрi вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн

на передачу цих товарiв або послуг. Стандарт також мiстить вимоги щодо розкриття докладної iнформацiї про
характер, величину, термiни i невизначеностi виникнення виручки i грошових потокiв, якi обумовленi
договорами з покупцями. Банк застосовував МСФЗ (IFRS) 15 але це не мало нiякого впливу на фiнансову
звiтнiсть.
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Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти (тис. грн.) Рядок
Назва статтi 30 вересня 2018 31 грудня 2017 1 Готiвковi кошти 108 858 102 602 2 Кошти в Нацiональному
банку України (крiм обов’язкових резервiв) 186 769 25 689 3 Кореспондентськi рахунки у банках 56 823 41 318
3.1 України 56 700 41 318 3.2 Iнших країн 123 - 4 4 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 352 450 169 609
Банком вiдкрито коррахунок в банку нерезидентi JSC "Bank of Georgia " (країна Грузiя).
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Примiтка 7. Кошти в iнших банках Таблиця 7.1. Кошти в iнших банках (тис. грн.) Рядок Назва статтi 30
вересня 2018 31 грудня 2017 1 Кредити, наданi iншим банкам 72 599 - 1.1 Короткостроковi (овернайт) 72 599 2 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (13 047) - 3 Усього коштiв у банках за мiнусом резервiв 59 552 -
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Примiтка 8. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Таблиця 8.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (тис. грн.)
Рядок Назва статтi 30 вересня 2018 31 грудня 2017 1 Кредити в поточну дiяльнiсть, що наданi суб’єктам
господарювання, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 345 292 326 899 2 Придбанi (створенi)
знецiненi кредити в поточну дiяльнiсть суб’єктiв господарювання, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю 1 478 - 3 Кредити в поточну дiяльнiсть, наданi фiзичним особам-пiдприємцям, якi облiковуються
за амортизованою собiвартiстю - 3 682 4 Придбанi (створенi) знецiненi кредити в поточну дiяльнiсть фiзичних
осiб -пiдприємцiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 2 928 - 5 Iпотечнi кредити, що наданi
фiзичним особам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 38 022 36 529 6 Кредити на поточнi
потреби, що наданi фiзичним особам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 8 208 34 590 7
Придбанi (створенi) знецiненi кредити фiзичних осiб, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 33 109
- 8 Кредити овердрафт 1 494 1 390 9 Резерв пiд знецiнення кредитiв (22 876) (31 165) 10 Усього кредитiв за
мiнусом резервiв 407 655 371 925 Станом на кiнець дня 30 вересня 2018 року цiннi папери, якi є забезпеченням
кредитiв та заборгованостi клiєнтiв за операцiями репо вiдсутнi. Станом на кiнець дня 30 вересня 2018 року
нарахованi доходи, що включенi до даної примiтки склали 13 887 тис. грн. Станом на кiнець дня 30 вересня
2018 року максимальний кредитний ризик за кредитами, наданими клiєнтам становив 51 382 тис. грн. Таблиця
8.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 9 мiсяцiв 2018 року (тис. грн.) Рядок Рух резервiв
Кредити, наданi юридичним особам в поточну дiяльнiсть Кредити, наданi фiзичним особам- пiдприємцям
Iпотечнi кредити, що наданi фiзичним особам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю Кредити на
поточнi потреби, що наданi фiзичним особам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю Придбанi
(створенi) знецiненi кредити фiзичних осiб, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю Кредити
овердрафт Усього iншi знецiненi кредити iншi знецiненi кредити 1 Залишок станом на 31 грудня 2017 року (10
179) - (200) - (9 336) (11 100) - (350) (31 165) 2 Збiльшення/ (зменшення) резерву пiд знецiнення протягом
перiоду (4 342) (15) 20 (12) 7 807 4 565 (6 991) 63 1 095 3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок
резерву 858 1 180 - 675 5 480 - - 7 194 4 Залишок станом на 30 вересня 2018 (13 663) (14) - (12) (854) (1 055) (6
991) (287) (22 876) Таблиця 8.3. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2017 рiк (тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам- пiдприємцям
Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 Залишок
станом на 31 грудня 2016 року (9 589) (451) (4 297) (9 346) (23 683) 2 Збiльшення/ (зменшення) резерву пiд
знецiнення протягом перiоду (590) 251 (5 039) (2 122) (7 500) 3 Списання безнадiйної заборгованостi за
рахунок резерву - - - 18 18 4 Залишок станом на 31 грудня 2017 року (10 179) (200) (9 336) (11 450) (31 165)
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Примiтка 9. Iнвестицiї в цiннi папери Таблиця 9.1. Iнвестицiї в цiннi папери (тис. грн.) Рядок Назва статтi 30
вересня 2018 31 грудня 2017 1 Борговi цiннi папери 146 334 107 645 1.1 державнi облiгацiї 146 334 107 645 2
Депозитнi сертифiкати Нацiонального Банку України 404 185 420 542 3 Усього iнвестицiй в цiннi папери за
мiнусом резервiв 550 519 528 187 Таблиця 9.2. Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери за 9 мiсяцiв
2018 року (тис. грн.) Рядок Назва статтi Державнi облiгацiї Депозитнi сертифiкати НБУ Усього 1
Непростроченi та незнецiненi 146 334 - 146 334 1.1 державнi установи та пiдприємства 146 334 - 146 334 2
Непростроченi та незнецiненi - 404 185 404 185 2.1 державнi установи та пiдприємства - 404 185 404 185 3
Усього iнвестицiй в цiннi папери за мiнусом резервiв 146 334 404 185 550 519 Таблиця 9.3. Аналiз кредитної
якостi iнвестицiй в цiннi папери за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Назва статтi Державнi облiгацiї Депозитнi
сертифiкати НБУ Усього 1 Непростроченi та незнецiненi 107 645 - 107 645 1.1 державнi установи та
пiдприємства 107 645 - 107 645 2 Непростроченi та незнецiненi - 420 542 420 542 2.1 державнi установи та
пiдприємства - 420 542 420 542 3 Усього iнвестицiй в цiннi папери за мiнусом резервiв 107 645 420 542 528 187
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Примiтка 10. Iншi активи Таблиця 10.1. Iншi активи (тис. грн.) Рядок Назва статтi 30 вересня 2018 31 грудня
2017 1 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 198 165 2 Дебiторська заборгованiсть за
переказами 9 477 3 Дебiторська заборгованiсть за операцiями, здiйсненими через програмно-технiчний

комплекс самообслуговування - банкомати 979 2 4 Iншi нарахованi доходи 3 880 1 667 5 Кошти, що є
забезпеченням фiнансової безпеки операцiй з використання платiжних карток 2 086 1 863 6 Кошти в банку, що
лiквiдується, згiдно кредиторської вимоги 387 387 7 Дебiторська заборгованiсть по операцiям з iноземною
валютою - 1 965 8 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 695 3 848 9 Передоплата за послуги 954 758
10 Витрати майбутнiх перiодiв 2 755 2 008 11 Активи на продаж 120 613 88 893 12 iншi 452 411 13 Резерв пiд
iншi активи (4 507) (1 515) 14 Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 128 501 100 929 Активи на продаж
Квартири 2 392 979,97 Житловi будинки 21 066 100,00 Земельнi дiлянки 8 478 185,25 Нежитловi примiщення
67 383 560,03 Обладнання 11 148 246,86 Товари в оборотi 10 143 856,90
Примiтка 11. Кошти клiєнтiв Таблиця 11.1. Кошти клiєнтiв (тис. грн.) Рядок Назва статтi 30 вересня 2018 31
грудня 2017 1 Юридичнi особи 955 951 683 837 1.1 поточнi рахунки 878 455 572 353 1.2 строковi кошти 77 496
11
111 484 2 Фiзичнi особи 261 555 220 893 2.1 поточнi рахунки 78 017 51 498 2.2 Кошти за недiючими рахунками
22 100 22 266 2.3 строковi кошти 161 438 147 129 3 Усього коштiв клiєнтiв 1 217 506 904 730
Примiтка 12. Iншi зобов’язання Таблиця 12.1. Iншi зобов’язання (тис. грн.) Рядок Назва статтi 30 вересня 2018
31 грудня 2017 1 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 706 3 025 2 Кредиторська
заборгованiсть за прийнятi платежi 49 981 3 Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм
12
податку на прибуток 355 502 4 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 4 509 3
148 5 Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв 3 298 364 6 Доходи майбутнiх перiодiв 263 226 7
Кредиторська заборгованiсть за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 438 372 8 Кредиторська
заборгованiсть за послуги 43 332 9 Суми до з’ясування 21 3 898 10 Iнше 772 454 11 Усього 10 454 13 603
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Примiтка 13. Процентнi доходи та витрати Таблиця 13.1. Процентнi доходи та витрати (тис. грн.) Рядок Назва
статтi 30 вересня 2018 30 вересня 2017 ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ 1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 53 475 40
195 2 Процентнi доходи за операцiями з цiнними паперами 47 382 43 777 4 Кошти в iнших банках 1 892 972 5
Кореспондентськi рахунки в iнших банках 14 3 6 Усього процентних доходiв 102 763 84 947 ПРОЦЕНТНI
ВИТРАТИ 7 Кошти iнших банкiв (9) - 8 Строковi кошти юридичних осiб (4 553) (3 057) 9 Строковi кошти
фiзичних осiб (10 130) (6 378) 10 Поточнi рахунки (7 633) (5 103) 11 Усього процентних витрат (22 325) (14
538) 12 Чистий процентний дохiд/(витрати) 80 438 70 409
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Примiтка 14. Комiсiйнi доходи та витрати Таблиця 14.1. Комiсiйнi доходи та витрати (тис. грн.) Рядок Назва
статтi 30 вересня 2018 30 вересня 2017 КОМIСIЙНI ДОХОДИ 1 Розрахунково-касовi операцiї 23 700 18 736 2
Операцiї з цiнними паперами 63 16 3 Доходи за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв
для клiєнтiв 1 432 916 4 Гарантiї наданi 1 541 948 5 Iншi 895 439 6 Усього комiсiйних доходiв 27 631 21 055
КОМIСIЙНI ВИТРАТИ 7 Розрахунково-касовi операцiї (3 130) (1 971) 8 Iншi (692) (460) 9 Усього комiсiйних
витрат (3 822) (2 431) 10 Чистий комiсiйний дохiд/витрати 23 809 18 624
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Примiтка 15. Iншi операцiйнi доходи Таблиця 15.1. Iншi операцiйнi доходи (тис. грн.) Рядок Назва статтi 30
вересня 2018 30 вересня 2017 1 Доходи вiд штрафiв, пенi 455 2 2 Доходи вiд дострокового повернення вкладiв
74 1 3 Дохiд за кредитними операцiями 20 427 10 072 4 Дохiд при розiрваннi договору про вiдступлення права
вимоги 11 269 - 5 Дохiд у зв’язку iз розiрвання договору купiвлi-продажу 5 504 6 Дохiд вiд операцiйного
лiзингу (оренди) 3 261 2 384 7 Дохiд вiд суборенди - - 8 Результат вiд продажу основних засобiв 4 148 9
Результат вiд продажу заставного майна 838 6 303 10 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi
за кредитами 282 - 11 Iншi 665 942 12 Усього операцiйних доходiв 42 779 20 006
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Примiтка 16. Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати Таблиця 16.1. Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi
витрати (тис. грн.) Рядок Назва статтi 30 вересня 2018 30 вересня 2017 1 Витрати на утримання основних
засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги (9 185) (7 860) 2 Витрати
на оперативний лiзинг (оренду) (9 204) (6 062) 3 Професiйнi послуги (802) (243) 4 Витрати на маркетинг та
рекламу (245) (263) 5 Витрати iз страхування (1 491) (3 721) 6 Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм
податку на прибуток (3 736) (2 399) 7 Збиток вiд операцiї вiдступлення права вимоги заборгованостi (16 269) 8 Iншi (6 007) (4 726) 9 Усього iнших адмiнiстративних та операцiйних витрат (46 939) (25 274)

Примiтка 17. Витрати на податок на прибуток Таблиця 17.1. Витрати на сплату податку на прибуток (тис. грн.)
Рядок Назва статтi 30 вересня 2018 30 вересня 2017 1 Поточний податок на прибуток (5 400) (5 795) 2 Змiна
вiдстроченого податку на прибуток 40 (158) 3 Усього витрати податку на прибуток (5 360) (5 953) Таблиця
17.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) (тис. грн.) Рядок
Назва статтi 30 вересня 2018 30 вересня 2017 1 Прибуток до оподаткування 27 900 31 939 2 Теоретичнi
17
податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (5 022) (5 749) КОРИГУВАННЯ
ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ) 3 Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку
податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку (зазначити якi саме) (309) (255) 3.1 Сума
нарахованої амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв (268) (254) 3.2 Сума залишкової вартостi
окремого об’єкта основних засобiв або нематерiальних активiв у разi лiквiдацiї або продажу такого активу (23)

- 3.3 Сума витрат на формування резерву сумнiвних боргiв (18) (1) 4 Витрати, якi включаються до суми витрат
з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському облiку (53) 228 4.1 Сума
нарахованої амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв 243 228 4.2 Сума залишкової вартостi
окремого об’єкта основних засобiв або нематерiальних активiв у разi лiквiдацiї або продажу такого активу 23 4.3 Сума коригування страхових резервiв згiдно п.49 пiдроздiлу 4 роздiлу ХХ «Перехiднi положення»
Податкового кодексу України (319) - 5 Доходи, якi пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але не
визнаються (не належать) до облiкового прибутку (збитку), в т. ч.: (21) (40) 5.1 Дохiд вiд операцiї купiвлiпродажу ЦП (21) (40) 6 Доходи, якi не пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в
бухгалтерському облiку, в т. ч.: 5 21 6.1 Дохiд вiд операцiї купiвлi-продажу ЦП 5 21 7 Не вiдображенi в
звiтностi змiни в сумi чистого вiдстроченого податкового активу 40 (158) 8 Витрати на податок на прибуток (5
360) (5 953) Таблиця 17.3. Податковi наслiдки, пов’язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та
вiдстрочених податкових зобов’язань за 9 мiсяцiв 2018 року (тис. грн.) Рядок Назва статтi Залишок на 31
грудня 2017 Визнанi в прибутках/ збитках Залишок на 30 вересня 2018 1 Податковий вплив тимчасових
рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди
13 40 53 1.1 Основнi засоби (51) 24 (27) 1.2 Резерви сумнiвних боргiв 64 16 80 2 Чистий вiдстрочений
податковий актив (зобов’язання) 13 40 53 3 Визнаний вiдстрочений податковий актив 64 16 80 4 Визнане
вiдстрочене податкове зобов’язання (51) 24 (27) Таблиця 17.4. Податковi наслiдки, пов’язанi з визнанням
вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Назва
статтi Залишок на 31 грудня 2016 Визнанi в прибутках/ збитках Залишок на 31 грудня 2017 1 Податковий
вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi збитки
на майбутнi перiоди 176 (163) 13 1.1 Основнi засоби (83) 32 (51) 1.2 Резерви сумнiвних боргiв 259 (195) 64 2
Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) 176 (163) 13 3 Визнаний вiдстрочений податковий
актив 259 (195) 64 4 Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання (83) 32 (51)
Примiтка 18. Операцiї з пов’язаними сторонами Таблиця 18.1. Залишки за операцiями з пов’язаними
сторонами станом на кiнець дня 30 вересня 2018 року (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники
(акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний управлiнський персонал Iншi пов’язанi
сторони 1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 32%) - - 60 263 2 Резерв пiд
заборгованiсть за кредитами - - (11) (18) 3 Iншi активи 2 - - 3 4 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка
4,25%-10%) 50 231 6 570 4 009 36 619 5 Резерви за зобов’язаннями - - - 6 Iншi зобов’язання 520 - 1 303 405
Таблиця 18.2. Залишки за операцiями з пов’язаними сторонами станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року (тис.
грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний
управлiнський персонал Iншi пов’язанi сторони 1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна
ставка 32%) - - 5 83 2 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами - - (1) (19) 3 Iншi активи - - - 4 4 Кошти клiєнтiв
(контрактна процентна ставка 4,25%-10%) 55 861 2 131 1 147 6 496 5 Резерви за зобов’язаннями - - 5 7 6 Iншi
зобов’язання 366 - 820 293 Таблиця 18.3. Доходи та витрати за операцiями з пов’язаними сторонами за 9
мiсяцiв 2018 року (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним
контролем Провiдний управлiнський персонал Iншi пов’язанi сторони 1 Процентнi доходи - - 8 96 2 Процентнi
витрати (188) (20) (125) (188) 3 Змiни резерву вiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках - - (10) 1 4
Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках - - (10) - 5 Комiсiйнi доходи 24 3 26
55 6 Вiдрахування до резервiв за зобов’язаннями - - - - 7 Iншi операцiнi доходи - - 8 - 8 Адмiнiстративнi та iншi
операцiйнi витрати (22 225) - (13 327) (4 522) Таблиця 18.4. Доходи та витрати за операцiями з пов’язаними
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сторонами за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд
спiльним контролем Провiдний управлiнський персонал Iншi пов’язанi сторони 1 Процентнi доходи - - - 27 2
Процентнi витрати (1 902) (67) (97) (1 548) 3 Змiни резерву вiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках - - (9) 4 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках - - - (9) 5 Дивiденди (60
157) - - - 6 Комiсiйнi доходи 52 5 25 64 7 Вiдрахування до резервiв за зобов’язаннями - - - 5 8 Адмiнiстративнi
та iншi операцiйнi витрати (17 348) (14 521) (5 878) Таблиця 18.5. Iншi права та зобов’язання за операцiями з
пов’язаними сторонами за станом на кiнець дня 30 вересня 2018 року (тис. грн.) Рядок Назва статтi Провiдний
управлiнський персонал Iншi пов’язанi сторони 1 Iншi зобов’язання 461 - Таблиця 18.6. Iншi права та
зобов’язання за операцiями з пов’язаними сторонами за станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року (тис. грн.)
Рядок Назва статтi Провiдний управлiнський персонал Iншi пов’язанi сторони 1 Iншi зобов’язання 45 64
Таблиця 18.7. Загальна сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами
протягом 9 мiсяцiв 2018 року (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний
управлiнський персонал Iншi пов’язанi сторони 1 Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам протягом
перiоду 2 524 108 2 Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами протягом перiоду 2 372 41 Таблиця
18.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами протягом
2017 року (тис. грн.) Рядок Назва статтi Провiдний управлiнський персонал Iншi пов’язанi сторони 1 Сума
кредитiв, наданих пов’язаним сторонам протягом перiоду 174 1 016 2 Сума кредитiв, погашених пов’язаними
сторонами протягом перiоду 176 865 Таблиця 18.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу (тис. грн.)
Рядок Назва статтi 9 мiсяцiв 2018 року 2017 рiк витрати нараховане зобов’язання витрати нараховане

зобов’язання 1 Поточнi виплати працiвникам 13 327 1 303 13 802 1 182 2 Виплати пiд час звiльнення - - - Примiтка 19. Подiї пiсля дати балансу Будь яких суттєвих подiй, в т. ч. сприятливих або несприятливих, що
19 вiдбулися мiж датою складання i датою затвердження промiжної фiнансової звiтностi, якi б могли вплинути на
рiшення користувачiв, не вiдбувалося.

