Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

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

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

X

30. Річна фінансова звітність

X

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

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не заповнювалась, оскiльки
товариство не бере участь в створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалась у зв язку iз вiдсутнiстю
такої посади.
Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнювалась, оскiльки у звiтному роцi емiтент не
надавав заявку на визначення рейтингової оцiнки до рейтингового агенства.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiр
часток, паїв) фiзичної особи не заповнювалась у зв'яку наявностi в емiтента Єдиного
акцiонера, юридичної особи.
Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не заповнювалась,

оскiльки посадовi особи емiтента не володiють акцiями емiтента.
100 вiдсоткiв акцiй належить юридичнiй особi тому iнформацiя про фiзичних осiб - в емiтента
вiдсутня.
Iнформацiя про дивиденди не заповнювалась, оскiльки дивиденди у звiтному роцi не
виплачувались.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнювалась, оскiльки у звiтному роцi облiгацiї не
випускались.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнювалась, оскiльки у звiтному
роцi iншi цiннi папери не випускались.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнювалась, оскiльки у звiтному роцi походнi цiннi
папери не випускались.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року не заповнювалась, оскiльки у
звiтному роцi викуп власних акцiй не здiйснювався.
Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не заповнювалась, оскiльки у звiтному
роцi сертифiкати цiнних паперiв емiтентом не видавались, форма iснування цiнних паперiвакцiй - бездокументарна.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiя основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнювалась у зв'язку з тим, що емiтент не займається
видами дiяльностi, що класифiкуються, як переробна, добувна промисловiсть або виробництво
та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв,
iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть не заповнювалась у зв'язку вiдсутностi таких правочинiв.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнювалась, оскiльки
борговi цiннi папери протягом звiтного року не випускались.
Вiдомостi про аудиторський висновок не заповнювались, оскiльки iнформацiя розкривається в
роздiлi "Текст аудиторського висновку" згiдно рiшення НКЦПФР №2826.
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнювалась, оскiльки iпотечнi облiгацii
протягом звiтного року не випускались.
Роздiл "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" - емiтент не випускав
iпотечнi облiгацiї.
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками,
якi включено до складу iпотечного покриття - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї.
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - емiтент не випускав iпотечнi сертифiкати.
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - емiтент не має iпотечнi активи.
Основнi вiдомостi про ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Правила ФОН - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтент не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта),що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) -iнформацiя вiдсутня,
оскiльки емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi ( у разi емiсiїi цiльових облiгацiй пiдприємств, виконнання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва ) не заповнювався, оскiльки протягом 2017 року не було розмiщення цiльових
облiгацiй пiдприємств, виконнання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi
об'єкта житлового будiвництва.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 606677
3. Дата проведення державної реєстрації
29.11.2007
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
244000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
34
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
10. Органи управління підприємства
"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Нацiональний банк України
2) МФО банку
300001
3) поточний рахунок
32008123101026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE"
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
16000012130492

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Дилерська

185464

12.03.2013

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

Строк дiї лiцензiї необмежений.

Опис

Валютнi операцiї
Опис

Валютнi операцiї
Опис

Банкiвськi операцiї

216

15.11.2011

Нацiональний банк України

Необмежена

АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською
установою, яка може надавати увесь спектр послуг у вiдповiдностi до генеральної лiцензiї на
здiйснення валютних операцiй №216 вiд 15.11.2011р. Лiцензiя видана безстроково.

216 (додаток)

15.11.2011

Нацiональний банк України

Необмежена

АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською
установою, яка може надавати увесь спектр послуг у вiдповiдностi до додатку до генеральної
лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №216 вiд 15.11.2011р. Лiцензiя видана безстроково.

216

15.11.2011

Нацiональний банк України

Необмежена

АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською
Опис установою, яка може надавати увесь спектр послуг у вiдповiдностi до банкiвської лiцензiї №216
вiд 15.11.2011р. Лiцензiя видана безстроково.

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

Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “БОСЕ
(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД”

40977562

03189Україна м.Київ вул.
Вiльямса Академiка, буд.
6-Д, оф. 43

100.00

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Голова Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Репалова Ганна Борисiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Мiсце роботи – Фонд державного майна України, Заступник начальника Управiлння - начальник
вiддiлу Фонду державного майна України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.04.2017 1
9) Опис
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та
розвитку” вiд 05 квiтня 2017 року (протокол №1) Репалову Ганну Борисiвну обрано Головою
Спостережної ради. Повноваження та обов язки вiдповiдно до Положення про Спостережну раду
Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Строк дiї повноважень до наступних
рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.)
"Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, емiтентом не
виплачувалась.
У 1983 роцi закiнчила Харькiвський автомобiльно-дорожнiй iнститут за спецiальнiстю
«Економiка та органiзацiя автотранспорту Iнженер-економiст». У 2008 роцi закiнчила
Нацiональну академiю державного управлiння при Президентовi України за спецiальнiстю
«Державне управлiння». Освiта вища. Пропозицiю щодо кандидата внiс акцiонер – держава
Україна, в особi Фонду державного майна України. Акцiями АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» не володiє. Мiсце роботи – Фонд державного майна України.
Загальний стаж роботи: 41 рiк. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв:
заступник начальника Управлiння -начальник вiддiлу Фонду державного майна України;
начальник вiддiлу Фонду державного майна України,заступник начальника вiддiлу Фонду
державного майна України. Заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю
вiдсутнi. Не є афiлiйованою особою АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку».
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Представник Акцiонера.
«26» грудня 2017 року на пiдставi пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України „Про акцiонернi товариства”
та пiдп.1) п.6.4 Положення про Спостережну раду, у зв’язку iз отриманням Банком 12.12.2017р.
заяви Голови Спостережної ради Репалової Г.Б. про припинення повноважень за власним
бажанням, припинено повноваження Репалової Г.Б.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Заступник Голови Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сломiнська Жанна Антонiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Мiсце роботи - Фонд державного майна України. заступник начальника вiддiлу Фонду
державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.04.2017 1
9) Опис
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та
розвитку” вiд 05 квiтня 2017 року (протокол №1) обрано Заступником Голови Спостережної ради
Сломiнську Жанну Антонiвну. Строк дiї повноважень до наступних рiчних загальних зборiв
акцiонерiв Банку. Повноваження та обов'язки вiдповiдно до Положення про Спостережну раду
Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Часткою в статутному капiталi АТ
(публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, емiтентом
не виплачувалась.
У 2002 роцi закiнчила Нацiональний технiчний унiверситет України «Київський полiтехнiчний
iнститут» за спецiальнiстю «Правознавство». Освiта вища. Пропозицiю щодо кандидата внiс
акцiонер – держава Україна, в особi Фонду державного майна України. Акцiями АТ (публ.)
«Український банк реконструкцiї та розвитку» не володiє. Мiсце роботи - Фонд державного
майна України. Загальний стаж роботи: 26 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх
п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України, головний
спецiалiст Фонду державного майна України. Заборони обiймати певнi посади та/або займатись
певною дiяльнiстю вiдсутнi. Не є афiлiйованою особою АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку». Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Представник Акцiонера.
«26» грудня 2017 року на пiдставi пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України „Про акцiонернi товариства”
та пiдп.1) п.6.4 Положення про Спостережну раду, у зв’язку iз отриманням Банком 12.12.2017р.
заяви Заступника Голови Спостережної ради Сломiнської Ж.А. про припинення повноважень за
власним бажанням, припинено повноваження Сломiнської Ж.А.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайлова Iрина Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Мiсце роботи: Фонд державного майна України. Головний спецiалiст Фонду державного майна
України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.04.2017 1
9) Опис
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та
розвитку” вiд 05 квiтня 2017 року (протокол №1) обрано члена Спостережної ради Михайлову
Iрину Iванiвну. Строк дiї повноважень до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Повноваження та обов язки вiдповiдно до Положення про Спостережну раду Товариства, Статуту
Товариства та укладеного Контракту. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український
банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, емiтентом не виплачувалась.
У 1997 роцi закiнчила Київський нацiональний економiчний унiврситет за спецiальнiстю
«Фiнанси i кредит; програма-державнi фiнанси». Освiта вища. Пропозицiю щодо кандидата внiс
акцiонер – держава Україна, в особi Фонду державного майна України. Акцiями АТ (публ.)
«Український банк реконструкцiї та розвитку» не володiє. Мiсце роботи - Фонд державного
майна України. Загальний стаж роботи: 29 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх
п’яти рокiв: головний спецiалiст Фонду державного майна України. Заборони обiймати певнi
посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi. Не є афiлiйованою особою АТ (публ.)
«Український банк реконструкцiї та розвитку». Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Представник Акцiонера.
«26» грудня 2017 року на пiдставi пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України „Про акцiонернi товариства”
та пiдп.1) п.6.4 Положення про Спостережну раду, у зв’язку iз отриманням Банком 12.12.2017р.
заяви члена Спостережної ради Михайлової I.I. про припинення повноважень за власним
бажанням, припинено повноваження Михайлової I.I
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пось Карiна Юрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища

6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Головний спецiалiст Фонду державного майна
України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.04.2017 1
9) Опис
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та
розвитку” вiд 05 квiтня 2017 року (протокол №1) обрано члена Спостережної ради Пось Карiну
Юрiївну. Строк дiї повноважень до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Повноваження та обов язки вiдповiдно до Положення про Спостережну раду Товариства, Статуту
Товариства та укладеного Контракту. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український
банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, емiтентом не виплачувалась.
У 2005 роцi закiнчила Державний агроекологiчний унiверситет за спецiальнiстю «Менеджмент
зовнiшньоекономiчної дiяльностi». Освiта вища. Пропозицiю щодо кандидата внiс акцiонер –
держава Україна, в особi Фонду державного майна України. Акцiями АТ (публ.) «Український
банк реконструкцiї та розвитку» не володiє. Мiсце роботи - Фонд державного майна України.
Загальний стаж роботи :12 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв:
головний спецiалiст Фонду державного майна України. Заборони обiймати певнi посади та/або
займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi. Не є афiлiйованою особою АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку». Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Представник
Акцiонера.
«26» грудня 2017 року на пiдставi пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України „Про акцiонернi товариства”
та пiдп.1) п.6.4 Положення про Спостережну раду, у зв’язку iз отриманням Банком 12.12.2017р.
заяви члена Спостережної ради Пось К.Ю. про припинення повноважень за власним бажанням,
припинено повноваження Пось К.Ю.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлькевич Сергiй Леонiдович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Головний спецiалiст Фонду державного майна
України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.04.2017 1
9) Опис
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та
розвитку" вiд 05 квiтня 2017 року (протокол №1) обрано Членом Спостережної ради Бiлькевича
Сергiя Леонiдовича. Строк дiї повноважень до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Банку. Повноваження та обов язки вiдповiдно до Положення про Спостережну раду Товариства,
Статуту Товариства та укладеного Контракту. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.)
"Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, емiтентом не
виплачувалась.
У 2003 роцi закiнчив Академiю державної податкової служби України за спецiальнiстю
«Правознавство». Освiта вища. Пропозицiю щодо кандидата внiс акцiонер – держава Україна, в
особi Фонду державного майна України. Акцiями АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та
розвитку» не володiє. Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Загальний стаж роботи:
21 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст Фонду
державного майна України. Заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю
вiдсутнi. Не є афiлiйованою особою АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку».
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Представник Акцiонера.
«26» грудня 2017 року на пiдставi пiдп.1) ч.1 ст.57 Закону України „Про акцiонернi товариства”
та пiдп.1) п.6.4 Положення про Спостережну раду, у зв’язку iз отриманням Банком 12.12.2017р.
заяви члена Спостережної ради Бiлькевича С.Л. про припинення повноважень за власним
бажанням, припинено повноваження Бiлькевича С.Л.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Локтiонов Олег Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку", Заступник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.01.2010 безстроково
9) Опис

Призначено на посаду Голови Правлiння Протокол № 15 вiд 25.09.2009 року засiдання
Спостережної ради. Наказ Голови Правлiння №4-К вiд 18.01.2010 року. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року рiшення про переобрання
Голови правлiння не приймалося. Протягом звiтного року виплачувалась заробiтна плата згiдно
штатного розкладу. Повноваження та обов язки - вiдповiдно до Положення про Правлiння
Товариства, Статуту Товариства. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк
реконструкцiї та розвитку" не володiє. Загальний стаж роботи:31 рiк. Протягом останнiх п'яти
рокiв обiймав посаду Голови Правлiння АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та
розвитку".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волошанюк Олександр Сергiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Правлiння, начальник управлiння ризиками АТ "Банк "ТАВРИКА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.09.2012 5
9) Опис
Призначено на посаду Заступника Голови Правлiння Протокол № 19 вiд 06.09.2012 року
засiдання Спостережної ради. Наказ Голови Правлiння №29-К вiд 07.09.2012 року. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року рiшення про
переобрання Заступника Голови правлiння не приймалося. Протягом звiтного року
виплачувалась заробiтна плата згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов язки вiдповiдно до Положення про Правлiння Товариства, Статуту Товариства та укладеного
Контракту. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та
розвитку" не володiє. Загальний стаж роботи 14 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав
посади: з 07.09.2012 року - Заступник Голови Правлiння АТ (публ.) "Український банк
реконструкцiї та розвитку".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Третьяков Василь Валерiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Український кредитний банк", Заступник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.05.2004 безстроково
9) Опис
Призначено на посаду Заступника Голови Правлiння Протокол № 1 вiд 05.05.2005 року засiдання
Спостережної Ради. Наказ Голови Правлiння № 3-К вiд 05.05.2004 року. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року рiшення про переобрання
Заступника Голови правлiння не приймалося. Протягом звiтного року виплачувалась заробiтна
плата згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов язки - вiдповiдно до Положення про
Правлiння Товариства, Статуту Товариства. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.)
"Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Загальний стаж роботи 31 рiк.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Заступника Голови Правлiння АТ (публ.)
"Український банк реконструкцiї та розвитку".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Правлiння, Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зеленюк Наталiя Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ «Український банк реконструкцiй та розвитку», Начальник служби внутрiшнього аудиту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.01.2008 безстроково

9) Опис
Призначено на посаду Головного бухгалтера Протокол №1 вiд 10.12.2007 засiдання
Спостережної Ради. Наказ Голови Правлiння №1-к вiд 04.01.2008 року. Призначено на посаду
Члена Правлiння Рiшенням Спостережної Ради (протокол №1 вiд 13.01.2010р.) Протягом
звiтного року рiшення про переобрання члена правлiння не приймалося.Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року виплачувалась заробiтна плата
згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов язки - вiдповiдно до Положення про Правлiння
Товариства, Статуту Товариства. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк
реконструкцiї та розвитку" не володiє. Загальний стаж роботи 23 рокiв. Протягом останнiх п'яти
рокiв обiймала посади головного бухгалтера та Члена Правлiння АТ (публ.) "Український банк
реконструкцiї та розвитку".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Щербатюк Наталiя Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник директора Розрахункового департаменту ПАТ АК „Київводоканал” .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.02.2017 безстроково
9) Опис
Призначено на посаду Заступника Голови Правлiння в АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» Протокол № 10/2017 вiд 20 лютого 2017 року засiдання Спостережної
ради. Наказ Голови Правлiння №01-К вiд 22.02.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року рiшення про переобрання Заступника Голови
правлiння не приймалося. Протягом звiтного року виплачувалась заробiтна плата згiдно
штатного розкладу. Повноваження та обов язки - вiдповiдно до Положення про Правлiння
Товариства, Статуту Товариства. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк
реконструкцiї та розвитку" не володiє. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Протягом останнiх п’яти
рокiв обiймала посади: Заступника Голови Правлiння в АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» з 22.03.2012 по 31.03.2014 рр.; Заступника директора, начальника
управлiння розвитку бiзнесу в КБ „Хрещатик” з 01.04.2014 по 23.03.2015 рр.; Першого
заступника директора Розрахункового департаменту ПАТ АК „Київводоканал” з 06.04.2015 –
02.09.2016 рр; з 23.02.2017р. Заступник Голови Правлiння АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку».

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

1) посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петержак Олексiй Станiславович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Мiсце роботи – Фонд державного майна України, начальник вiддiлу спiльних пiдприємств
Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами
та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.09.2016 5
9) Опис
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї
та розвитку” вiд 27 вересня 2016 року (протокол №1) обрано Головою Ревiзiйної комiсiї
Петержака Олексiя Станiславовича. Строк дiї повноважень 5 рокiв. Часткою в статутному
капiталi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов язки вiдповiдно до
Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, емiтентом не виплачувалась.
Пропозицiю щодо кандидата внiс акцiонер – держава Україна, в особi Фонду державного майна
України. Акцiями АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не володiє. Освiта –
вища. Київський державний економiчний унiверситет, 1996, спецiальнiсть «iнвестицiйнi системи
в менеджментi», квалiфiкацiя «магiстр з iнформацiйних систем». Нацiональна академiя
державного управлiння при Президентовi України, 2012, спецiальнiсть «державне управлiння»,
квалiфiкацiя «магiстр державного управлiння». Мiсце роботи – Фонду державного майна
України, начальник спiльних пiдприємств Управлiння корпоративних прав держави
Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави
Фонду державного майна України. Загальний стаж роботи: 29 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи
протягом останнiх п’яти рокiв: 2011 – 2015 начальник вiддiлу створення спiльних пiдприємств
Управлiння мiждержавних майнових вiдносин та iнвестицiйної дiяльностi Фонду державного
майна України; 2015 - 2016 начальник вiддiлу з питань правонаступництва корпоративних прав
держави Департаменту мiждержавних майнових вiдносин, iнвестицiйної, видавничої та
адмiнiстративної дiяльностi Фонду державного майна України; 2016 - начальник вiддiлу спiльних
пiдприємств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними
пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.
Заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi. Кандидат не є

афiлiйованою особою АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». Згоди на
розкриття паспортних даних не надано.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iльчук Ольга Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1990
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Мiсце роботи – головний державний фiнансовий iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї
України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.09.2016 5
9) Опис
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї
та розвитку” вiд 27 вересня 2016 року (протокол №1) обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Iльчук
Ольгу Миколаївну. Строк дiї повноважень 5 рокiв. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.)
"Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Повноваження та обов язки вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну
комiсiю Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Винагорода, в тому числi в
натуральнiй формi, емiтентом не виплачувалась.
Пропозицiю щодо кандидата внiс акцiонер – держава Україна, в особi Фонду державного майна
України. Акцiями АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не володiє. Освiта –
вища; Чернiвецький нацiональний торговельно-економiчний iнститут Київського нацiонального
торговельно-економiчного унiверситету, 2012 рiк закiнчення, спецiальнiсть «Фiнанси»,
квалiфiкацiя «Магiстр з фiнансiв». Мiсце роботи – Державна аудиторська служба України
(основне мiсце роботи), головний державний аудитор вiддiлу державного фiнансового аудиту в
енергетичнiй галузi Департаменту контролю у галузях промисловостi, енергетики, транспорту та
фiнансових послуг з 05.03.2006 року. Загальний стаж роботи: 12 рокiв. Iнформацiя про стаж
роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 2012 —головний контролер-ревiзор Контрольноревiзiйного управлiння в Чернiвецькiй областi; з лютого 2012 по листопад 2015 — головний
державний фiнансовий iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї в Чернiвецькiй областi; з квiтня
2016 по червень 2016 — головний державний фiнансовий iнспектор Державної фiнансової
iнспекцiї в Чернiвецькiй областi з червня 2016 — головний державний фiнансовий iнспектор
Державної фiнансової iнспекцiї України. Заборони обiймати певнi посади та/або займатись
певною дiяльнiстю вiдсутнi. Кандидат не є афiлiйованою особою АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку». Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

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

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубiнська Людмила Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний спецiалiст вiддiлу спiльних пiдприємств Управлiння корпоративних прав держави
Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави
Фонду державного майна України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.09.2016 5
9) Опис
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї
та розвитку” вiд 27 вересня 2016 року (протокол №1) обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Дубiнську
Людмилу Михайлiвну. Строк дiї повноважень 5 рокiв. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.)
"Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Повноваження та обов язки - вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну
комiсiю Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Винагорода, в тому числi в
натуральнiй формi, емiтентом не виплачувалась.
Пропозицiю щодо кандидата внiс акцiонер – держава Україна, в особi Фонду державного майна
України. Акцiями АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не володiє. Освiта –
вища; Унiверситет економiки та права «КРОК», 2006, спецiальнiсть «фiнанси», квалiфiкацiя
«магiстр з фiнансiв». Мiсце роботи – головний спецiалiст вiддiлу правонаступництва
корпоративних прав держави та створення спiльних пiдприємств Управлiння корпоративних прав
держави Департаменту управлiння корпоративними правами держави Фонду державного майна
України. Загальний стаж роботи: 26 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти
рокiв: 2011 – 2015 головний спецiалiст регулювання мiждержавних майнових вiдносин
Управлiння мiждержавних майнових вiдносин та iнвестицiйної дiяльностi Департаменту
мiждержавних майнових вiдносин, iнвестицiйної, видавничої дiяльностi та адмiнiстративногосподарської дiяльностi; 2015 - 2016 головний спецiалiст вiддiлу спiльних пiдприємств
Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами
та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. Заборони обiймати певнi
посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi. Кандидат не є афiлiйованою особою АТ
(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». Згоди на розкриття паспортних даних не
надано.

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

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)
Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “БОСЕ
(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД”

40977562

03189 Україна Київська
Голосiївський Київ вул. Вiльямса
Академiка, буд. 6-Д, оф. 43

488000

100.00

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)

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

Усього

488000

100

Кількість за видами
акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

488000

0

Кількість за видами
акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

488000

0

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
05.04.2017
99.9945
На пiдставi рiшення Спостережної ради №11/2017 вiд 27.02.2017 року вiдбулися рiчнi Загальнi збори
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку» (далi
– Банк або АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»), мiсцезнаходження якого:
Україна, м. Київ, вул. Олексiя Терьохiна, 4, проводились 05 квiтня 2017 року з 11 години 00 хвилин
за адресою:
Україна, м. Київ, вул. О. Терьохiна, 4, кабiнет 001. Перелiк акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку», якi мають право на участь у Зборах, складено на 30 березня 2017 року
(станом на 24 годину 00 хв.). Згiдно вказаного перелiку кiлькiсть акцiонерiв АТ (публ.)
«Український банк
реконструкцiї та розвитку» становить 3 юридичнi особи. Акцiонерам АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» належить 240 000 (двiстi сорок тисяч) простих iменних акцiй Банку
зареєстрованого випуску. Акцiї, якi викупленi Банком i немають права голосу, вiдсутнi.
Статутний капiтал АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» станом на 05 квiтня
2017 року становить 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мiльйонiв 00 копiйок).
Згiдно ст.41 Закону України «Про акцiонернi товариства» Збори мають кворум та правомочнi
вирiшувати всi питання порядку денного.
Порядок денний Зборiв:
1. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український
банк реконструкцiї та розвитку» та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку».
3. Про порядок проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку».
4. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради АТ (публ.)
«Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2016 рiк.
5. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння АТ (публ.)
«Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2016 рiк.
6. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї АТ
(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2016 рiк.
7. Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi (рiчного звiту) АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» за 2016 рiк, розгляд звiту (висновкiв) незалежного аудитора
(аудиторської фiрми) та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
8. Про розподiл прибутку та покриття збиткiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та
розвитку» за пiдсумками роботи в 2016 роцi.
9. Про припинення повноважень членiв Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку».
10. Про обрання членiв Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та
розвитку».
11. Про обрання Голови та заступника Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку».
12. Про затвердження кошторису витрат на виплату винагороди Спостережнiй радi АТ (публ.)
«Український банк реконструкцiї та розвитку»; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з Головою, заступником Голови та членами Спостережної ради АТ (публ.)
«Український банк реконструкцiї та розвитку», встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи,
яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою, заступником Голови та
членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку».
1.Рiшення, прийняте з першого питання порядку денного:
«1.1. Встановити склад Лiчильної комiсiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»
на рiчних загальних зборах акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», що
скликанi на 05 квiтня 2017 року, у кiлькостi 2 (двi) особи, та обрати до складу Лiчильної комiсiї АТ
(публ.) «Український
банк реконструкцiї та розвитку»:

• Орлика Сергiя Леонтiйовича - головою Лiчильної комiсiї.
• Приступу Юрiя Михайловича - секретарем Лiчильної комiсiї.
1.2. Припинити повноваження Лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв товариства пiсля виконання
покладених на неї обов’язкiв у повному обсязi.».
2. Рiшення, прийняте з другого питання порядку денного: «Обрати секретарем рiчних загальних
зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», що скликанi на 05
квiтня 2017 року, начальника Юридичного управлiння АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї
та розвитку» Рукавичку Валерiю Юрiївну.».
3.Рiшення, прийняте з третього питання порядку денного: «Затвердити наступний порядок
проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та
розвитку» (далi – Збори):
Звiт Виконавчого органу – до 20 хв.
Звiт С постережної р ади, з вiт Ревiзiйної комiсiї та iншi доповiдi по питанням порядку денного – до
10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторнi виступи – до 2 хв.
Вiдповiдi на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурi ведення зборiв – до 2 хв.
Запитання доповiдачам подавати Головi зборiв в письмовому виглядi з зазначенням реквiзитiв
акцiонера (ПIБ або найменування юридичної особи). Запитання, поданi без зазначення реквiзитiв, не
розглядатимуться.
Голова зборiв ставить питання на голосування. Змiна черговостi розгляду питань порядку денного
здiйснюється Головою загальних зборiв. Голосування на зборах з питань порядку денного
проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крiм кумулятивного голосування) мiстить
варiанти голосування за кожний проект рiшення (написи «за», «проти», «утримався»). Пiсля
розгляду питання та винесення Головою зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у
бюлетенi свiй варiант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос
для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крiм проведення
кумулятивного голосування.
Пiд час проведення кумулятивного голосування загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується
на кiлькiсть членiв органу товариства, що обираються. Акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi
таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. При
кумулятивному голосуваннi за кожного з кандидатiв можна вiддати тiльки цiлу кiлькiсть голосiв.
Обрання персонального складу Спостережної ради здiйснюється iз застосуванням кумулятивного
голосування, з використання бюлетенiв i обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу
кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.
Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер зобов’язаний здати лiчильнiй
комiсiї свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси та
оголошує результати голосування.
Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо:
- вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого товариством зразка;
- на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника акцiонера);
- вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi;
- акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або позначив бiльше одного
варiанта голосування щодо одного проекту рiшення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недiйсним у разi, якщо акцiонер
(представник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким
голосуванням.
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
Бюлетенi для голосування, що видаються акцiонеру (його представнику) пiд час його реєстрацiї для
участi в рiчних загальних зборах, повиннi бути засвiдченi вiдбитком печатки Банку та пiдписом
Голови Правлiння Банку.».
4.Рiшення, прийняте з четвертого питання порядку денного: «Взяти до вiдома звiт Спостережної
ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2016 рiк.».
5.Рiшення, прийняте з п’ятого питання порядку денного: «Взяти д о вiдома звiт Правлiння АТ
(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2016 рiк.».
6.Рiшення, прийняте з шостого питання порядку денного: «Взяти до вiдома звiт та висновки
Ревiзiйної комiсiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2016 рiк.».
7. Рiшення, прийняте з сьомого питання порядку денного:
«7.1. Затвердити рiчнi результати дiяльностi (рiчний звiт) АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» за 2016 рiк, з урахуванням обставин, що стали пiдставою, для
висловлення незалежним аудитором ТОВ «КИЇВАУДИТ» умовно-позитивної думки пiд час

проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та
розвитку» за 2016 рiк.
7.2. Взяти до вiдома звiт та висновки незалежного аудитора ТОВ «КИЇВАУДИТ» за результатами
аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та
розвитку» за 2016 рiк, що включає висновок аудитора та рiчну фiнансову звiтнiсть АТ (публ.)
«Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2016 рiк.».
8. Рiшення, прийняте з восьмого питання порядку денного: «Збитки за результатами дiяльностi АТ
(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» в 2016 роцi в с умi 3 145 352,75 грн.
облiковувати до часу визначення порядку та джерел їх покриття. У зв’язку iз вiдсутнiстю прибутку
за результатами дiяльностi АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» в 2016 роцi, та
нерозподiленого прибутку
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» минулих рокiв, - розподiл прибутку,
нарахування та виплату дивiдендiв за акцiями АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та
розвитку» за 2016 рiк не здiйснювати.».
9. «Припинити повноваження (вiдкликати) наступних членiв Спостережної ради АТ (публ.)
«Український банк реконструкцiї та розвитку» - представникiв акцiонера держави Україна в особi
Фонду державного майна України у складi Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку»: Репалова Ганна Борисiвна; Сломiнська Жанна Антонiвна; Волошина
Алла Сергiївна; Михайлова Iрина Iванiвна; Волкова-Кузiна Свiтлана Євгенiївна.».
10.Рiшення, прийняте з десятого питання порядку денного:
Спостережна рада АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» сформована у кiлькостi
п’ять осiб у зв’язку з обранням повного кiлькiсного складу Спостережної ради шляхом прийняття
рiшення кумулятивним голосуванням.
До складу Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» обрано
таких представникiв акцiонера АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» – Держави
Україна в особi Фонду державного майна України у кiлькостi п’ять осiб: Репалова Ганна Борисiвна,
Сломiнська Жанна
Антонiвна, Бiлькевич Сергiй Леонiдович, Михайлова Iрина Iванiвна, Пось Карiна Юрiївна.
11.Рiшення, прийняте з одинадцятого питання порядку денного:
«Обрати Головою Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» Репалову Ганну Борисiвну, та заступником Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Український
банк реконструкцiї та розвитку» - Сломiнську Жанну Антонiвну.».
12.Рiшення, прийняте з дванадцятого питання порядку денного:
«Затвердити такi основнi умови цивiльно-правових договорiв з Головою, заступником Голови та
членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»:
- строк дiї повноважень Голови, заступника Голови та членiв Спостережної ради АТ (публ.)
«Український банк реконструкцiї та розвитку» - до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
Банку;
- Голова, заступник Голови та члени Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку», що є представниками акцiонера Держава Україна в особi Фонду
державного майна України, виконують покладенi на них Статутом АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку», Положенням про Спостережну раду АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на безоплатнiй
основi (з можливiстю компенсацiї
документально пiдтверджених витрат, пов’язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Спостережної ради
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», у порядку, передбаченому укладеними
цивiльно-правовими договорами), у зв’язку з чим кошторис витрат на виплату винагороди
Спостережнiй радi АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не затверджувати;
- змiни та доповнення до цивiльно-правових договорiв можуть вноситись за погодженням мiж
сторонами, що уклали цi договори (крiм випадкiв, коли такi змiни та доповнення змiнюють строк дiї
повноважень, розмiр винагороди та компенсацiй витрат Голови, заступника Голови та членiв
Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»);
- обрати Голову Правлiння Банку уповноваженою особою, якiй надаються повноваження пiдписати
вiд iменi АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» цивiльно-правовi договори з
Головою, заступником Голови та членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку».».
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
чергові

позачергові

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

X

14.11.2017
100.00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД», як
єдиний акцiонер банку, що володiє пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного
акцiонерного товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку», Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ
«Про акцiонернi товариства» повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним
акцiонером Банку одноосiбно.
Згiдно з частиною першою статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» до товариства з одним
акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та
проведення загальних зборiв акцiонерного товариства.
Дане рiшення єдиного акцiонера №2/2017 вiд 14.11.2017 року має статус протоколу загальних зборiв
акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства», на 14 листопада
2017 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про збiльшення статутного капiталу АТ (публ.) «УБРР» шляхом приватного розмiщення
додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
2. Про приватне розмiщення акцiй АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку».
3. Про затвердження цiни розмiщення акцiй пiд час укладення договорiв з першими власниками у
процесi приватного розмiщення акцiй.
4. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осiб щодо прийняття рiшень та
вчинення необхiдних дiй, пов’язаних з приватним розмiщенням акцiй АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку».
Прийняте рiшення:
1. Збiльшити статутний капiтал Публiчного акцiонерного товариства «Український банк
реконструкцiї та розвитку» на суму 124 000 000 грн. (сто двадцять чотири мiльйони гривень 00 коп.)
шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй Публiчного акцiонерного товариства
«Український банк реконструкцiї та розвитку» у кiлькостi 248 000 (двiстi сорок вiсiм тисяч) простих
iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi по 500 (п’ятсот) гривень кожна, на загальну
номiнальну вартiсть 124 000 000 грн. (сто двадцять чотири мiльйони гривень 00 коп.) за рахунок
додаткових внескiв виключно серед акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та
розвитку.
Збiльшення статутного капiталу здiйснюється вiдповiдно до статтi 3 Закону України «Про
спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв» вiд 23.03.2017р. №1958-VIII та Рiшення
Нацiонального Банку України №372 вiд 07.11.2017р. Про надання АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» попередньої згоди Нацiонального банку України на здiйснення
капiталiзацiї за спрощеною процедурою.
2. Прийняти рiшення про приватне розмiщення акцiй АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та
розвитку»:
2.1. Здiйснити приватне розмiщення акцiй АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»
в кiлькостi 248 000 (двiстi сорок вiсiм тисяч) простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi
по 500 (п’ятсот) гривень кожна, виключно серед акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку».
2.2. Випуск привiлейованих акцiй АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не
передбачати.
2.3. Затвердити окремим додатком Рiшення про приватне розмiщення акцiй АТ (публ.) «Український
банк реконструкцiї та розвитку» (Додаток №1 до Рiшення компанiї ТОВ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД» (єдиного акцiонера АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»)
прийнятого 14 листопада 2017 року).
2.4. Провести приватне розмiщення додаткових простих iменних акцiй АТ (публ.) «Український
банк реконструкцiї та розвитку» виключно серед осiб, що є акцiонерами АТ (публ.) «Український
банк реконструкцiї та розвитку» на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу АТ
(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» шляхом приватного розмiщення акцiй АТ
(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» – єдиний акцiонер ТОВ „БОСЕ (ГОНКОНГ)
КО., ЛIМIТЕД”, (код ЄДРПОУ 40977562). Iнших iнвесторiв не залучати.
3. Затвердити цiну розмiщення акцiй в сумi 500 ,00 (п’ятсот) гривень за акцiю, пiд час укладення
договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.
4. Прийняти рiшення про визначення уповноваженого органу та уповноважених осiб щодо

прийняття рiшень та вчинення необхiдних дiй, пов’язаних з приватним розмiщенням акцiй АТ
(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку».:
4.1. Визначити Правлiння АТ (публ.) Український банк реконструкцiї та розвитку» уповноваженим
органом АТ (публ.) Український банк реконструкцiї та розвитку», якому надаються повноваження
щодо:
- Затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй;
- Внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
- Затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
- Затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
- Прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- Повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження Правлiнням АТ (публ.)
«Український банк реконструкцiї та розвитку» у встановленi законодавством строки результатiв
укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй, або у разi
прийняття Правлiнням АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» рiшення про
вiдмову вiд розмiщення акцiй;
4.2. Визначити Голову Правлiння АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»
Локтiонова Олега Юрiйовича уповноваженою особою АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї
та розвитку», якiй надаються повноваження проводити дiї щодо:
- Забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.

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

чергові

X

Дата
проведення

17.11.2017

Кворум
зборів**

Опис

позачергові

100.00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД», як
єдиний акцiонер банку, що володiє пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного
акцiонерного товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку», Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ
«Про акцiонернi товариства» повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним
акцiонером Банку одноосiбно.
Згiдно з частиною першою статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» до товариства з одним
акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та
проведення загальних зборiв акцiонерного товариства.
Дане рiшення єдиного акцiонера №3/2017 вiд 17.11.2017 року має статус протоколу загальних зборiв
акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства», на 17 листопада
2017 року.
Порядок денний:
1. Внесення та затвердження змiн до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та
розвитку» шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Прийняте рiшення:
1. Внести та затвердити змiни до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»
шляхом викладення його в новiй редакцiї, у зв’язку з проведенням додаткової емiсiї акцiй Банку
(приватного розмiщення 248 000 (двiстi сорок вiсiм тисяч) простих iменних акцiй, на загальну
номiнальну вартiсть 124 000 000,00 (сто двадцять чотири мiльйони 00 копiйок) гривень).
2. Надати Головi Правлiння АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» Локтiонову
О.Ю. повноваження на пiдписання нової редакцiї Статуту АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» та вчинення усiх необхiдних дiй для забезпечення проведення державної
реєстрацiї змiн до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку».

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

Вид
загальних
зборів*

чергові

X

Дата
проведення

20.11.2017

Кворум
зборів**

Опис

позачергові

100.00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД», як
єдиний акцiонер банку, що володiє пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного
акцiонерного товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку», Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ
«Про акцiонернi товариства» повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним
акцiонером Банку одноосiбно.
Згiдно з частиною першою статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» до товариства з одним
акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та
проведення загальних зборiв акцiонерного товариства.
Дане рiшення єдиного акцiонера №4/2017 вiд 20.11.2017 року має статус протоколу загальних зборiв
акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства», на 20 листопада
2017 року.
Порядок денний:
1. Про прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв щодо державних цiнних паперiв на
суму понад 25% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного:
1. Придбати в портфель Банку до погашення з оплатою з 20 по 30 листопада 2017 року наступнi
цiннi папери :
1) облiгацiї внутрiшньої державної позики короткостроковi, купоннi, бездокументарнi, iменнi на
загальну суму операцiй не бiльше нiж 65 000 000,00 грн., з ефективною ставкою вiдсотка не нижче
14,25 %. Данi облiгацiї внутрiшньої державної позики: купоннi, ISIN UA4000192637, дата погашення
– 10.01.2018 року, номiнальна вартiсть – 1000,00 грн.;
2) облiгацiї внутрiшньої державної позики короткостроковi, дисконтнi, бездокументарнi, iменнi на
загальну суму операцiй не бiльше нiж 65 000 000,00 грн., з ефективною ставкою вiдсотка не нижче
14,25 %. Данi облiгацiї внутрiшньої державної позики: дисконтнi, ISIN UA4000196554, дата
погашення – 10.01.2018 року, номiнальна вартiсть – 1000,00 грн.
Проведення угод здiйснювати на Фондовiй Бiржi „Перспектива” за ринковою цiною через торгiвця
ПАТ «Унiверсал Банк», з яким є вiдповiдний договiр на брокерське обслуговування.
2. Надати Правлiнню Банку усi необхiднi повноваження щодо вчинення вищевказаних правочинiв
згiдно з даним рiшенням.

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

Опис

чергові

позачергові
X
04.12.2017
100.00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД», як
єдиний акцiонер банку, що володiє пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного
акцiонерного товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку», Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ
«Про акцiонернi товариства» повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним
акцiонером Банку одноосiбно.
Згiдно з частиною першою статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» до товариства з одним
акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та
проведення загальних зборiв акцiонерного товариства.
Дане рiшення єдиного акцiонера №5/2017 вiд 04.12.2017 року має статус протоколу загальних зборiв
акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства», на 14 грудня 2017
року.

Порядок денний:
1. Про прийняття рiшення щодо вчинення значного правочину АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» щодо дострокового повернення коштiв, залучених ним на умовах
субординованого боргу.
Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного:
1. Надати згоду на вчинення значного правочину зi змiни строку залучених коштiв в сумi 28
млн.грн. за Угодою про залучення коштiв на умовах субординованого боргу вiд 28.04.2015 р. мiж
Банком та АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом їх дострокового повернення Банком Iнвестору - АБ
«УКРГАЗБАНК», та надати Правлiнню Банку усi необхiднi повноваження щодо вчинення вказаного
правочину.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
29.12.2017
100.00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД», як
єдиний акцiонер банку, що володiє пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного
акцiонерного товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку», Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ
«Про акцiонернi товариства» повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним
акцiонером Банку одноосiбно.
Згiдно з частиною першою статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» до товариства з одним
акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та
проведення загальних зборiв акцiонерного товариства.
Дане рiшення єдиного акцiонера №6/2017 вiд 29.12.2017 року має статус протоколу загальних зборiв
акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства», на 29 грудня 2017
року.
Порядок денний:
1. Про визначення зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) та визначення умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного:
1. Визначити ТОВ «Аудиторська фiрма «Актив-аудит» (мiсцезнаходження: м. Київ, вулиця Генерала
Наумова, буд. 23-Б, iдентифiкацiйний код 30785437) зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою)
для проведення аудиту фiнансової звiтностi Банку, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчується 31 грудня 2017 року, а також для надання аудиторського
висновку (звiту) щодо першого етапу оцiнки стiйкостi Банку (оцiнка якостi активiв та прийнятностi
забезпечення за кредитними операцiями, у зв’язку з чим встановити наступну винагороду, порядок i
термiни надання та оплати послуг та iншi умови з проведення аудиту:
1.1. Предмет договору з надання послуг зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми):
1.1.1.Аудит фiнансової звiтностi Банку складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi за рiк, що закiнчується 31 грудня 2017 року вiдповiдно до вимог чинного законодавства та
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Результат надання послуг - Аудиторський
звiт щодо пiдтвердження достовiрностi, повноти та вiдповiдностi законодавству України фiнансової
звiтностi Банку, складений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, у тому числi вимог
Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до
аудиторського звiту та МСА (в необхiднiй кiлькостi, але не менше п’яти примiрникiв).
1.1.2. Аудиторськi послуги з проведення першого етапу оцiнки стiйкостi Банку (оцiнка якостi
активiв та прийнятностi забезпечення за кредитними операцiями (замовляються та оплачуються
лише у разi надання Банком заявки). Результат послуг - Звiт про результати оцiнки якостi активiв
Банку та прийнятностi забезпечення за кредитними операцiями, складений вiдповiдно до вимог
чинного законодавства України та МСА. Звiт про результати оцiнки якостi активiв Банку та
прийнятностi забезпечення за кредитними операцiями надається в необхiднiй кiлькостi, але не
менше п’яти примiрникiв, разом iз Звiтом незалежного аудитора (Аудиторського висновку) щодо
фiнансової звiтностi Банку за рiк, що закiнчується 31 грудня 2017 року.
1.2. Строк початку виконання послуг: сiчень-лютий 2018 року; строк завершення надання послуг не пiзнiше 01.04.2018р.

1.3.Загальна вартiсть послуг зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) дорiвнює загальнiй сумi
вартостi послуг, що надаються ним Банку у вiдповiдностi з пунктом 1.1.1. та пунктом 1.1.2., а саме:
- вартiсть послуг, визначених пунктом 1.1.1.- складає 70 000,00 (сiмдесят тисяч) грн. без ПДВ (фiрма
не є платником ПДВ);
- вартiсть послуг, визначених пунктом 1.1.2. (замовляються та оплачуються лише у разi надання
Банком заявки) - складає 30 000,00 (тридцять тисяч) грн. без ПДВ (фiрма не є платником ПДВ).
1.4. Порядок розрахункiв:
- перед початком виконання кожного виду вищевказаних послуг Банк перераховує виконавцю кошти
в розмiрi 50% вiд їх вищевказаної вартостi;
- остаточний розрахунок за кожним видом послуг здiйснюється Банком пiсля завершення надання
вiдповiдних послуг протягом 3 (трьох) банкiвських днiв з дати отримання Банком рахунку, який
виставляється виконавцем пiсля пiдписання вiдповiдних актiв про надання послуг.».
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид
загальних
зборів*

чергові

X

Дата
проведення

29.12.2017

Кворум
зборів**

Опис

позачергові

100.00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД», як
єдиний акцiонер банку, що володiє пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного
акцiонерного товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку», Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ
«Про акцiонернi товариства» повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним
акцiонером Банку одноосiбно.
Згiдно з частиною першою статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» до товариства з одним
акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та
проведення загальних зборiв акцiонерного товариства.
Дане рiшення єдиного акцiонера №6/2017 вiд 29.11.2017 року має статус протоколу загальних зборiв
акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства», на 29 грудня 2017
року.
Порядок денний:
1. Про прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв щодо державних цiнних паперiв на
суму понад 25% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного:
1. Придбати в портфель Банку до погашення з оплатою з 10 по 31 сiчня 2018 року облiгацiї
внутрiшньої державної позики дисконтнi та/або вiдсотковi, бездокументарнi, iменнi на загальну
суму операцiй не бiльше нiж 120 000 000,00 грн., з ефективною ставкою вiдсотка не нижче 14,25% з
датою погашення не пiзнiше – 01.07.2018 року, номiнальна вартiсть – 1 000,00 грн.
Угоди проводити на Фондовiй Бiржi „Перспектива” за ринковою цiною через торгiвця ПАТ
«Унiверсал Банк», з яким є вiдповiдний договiр на брокерське обслуговування.
2. Надати Правлiнню Банку усi необхiднi повноваження щодо вчинення вищевказаних правочинiв
згiдно з даним рiшенням.

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

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй
України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ №581322

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044)482-52-07

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та
розвитку" спiвпрацює з ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
вiдповiдно до договору №Е -7938/П вiд 30.08.2013 року. ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України" здiйснює послуги Депозитарiя
по обслуговуванню емiсiї акцiй Банку.

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма
"АКТИВ-АУДИТ»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30785437

Місцезнаходження

03164 Україна Київська Святошинський Київ вул. Генерала
Наумова,23-б

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

Свiдоцтво №2315

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон

(044) 498-56-52; (044) 491-55-33

Факс

(044) 498-56-52; (044) 521-40-07

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та
розвитку" спiвпрацює з Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" вiдповiдно до Договору
№752 про надання послуг з проведення аудиторської перевiрки, що
укладений 29 грудня 2017 року мiж Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ» та АТ
(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». Свiдоцтво про
включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого
Аудиторською палатою України: вiд 30.03.2001р. №2315
(продовжено рiшенням АПУ вiд 28.01.2016р. №321/3 до
28.01.2021р.). Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм,
якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв
ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних

паперiв та фондового ринку: серiя П №000356, видане 12.02.2016р.
строк дiї до 28.01.2021р. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ» включено до Реєстру
аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських
перевiрок банкiв (свiдоцтво НБУ про включення до Реєстру
аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських
перевiрок банкiв №0000002 вiд 17.09.2017р. строк дiї до
07.09.2022р.). Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi
(Рiшення Аудиторськой палати України №349/4 вiд 28.09.2017р.
чинне до 31.12.2022р. Вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати
України вiд 01.11.2012 року №260 / 3, Аудиторська фiрма «Активаудит» включено до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають
критерiям для проведення обов'язкового аудиту. Аудитор - Домарєва
Наталiя Вiкторiвна, Сертифiкат аудитора банкiв №0070 (продовжено
рiшенням АПУ вiд 27.11.2014р. до 01.01.2020р.). Сертифiкат
аудитора банкiв №0181 ( продовжено рiшеннями АПУ вiд 30.11.2017
до 31.01.2023р. )

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

ПАТ "Унiверсал Банк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21133352

Місцезнаходження

79015 Україна Львівська - Львiв вул.Ю.Федьковича, 51

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ № 263460

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(032) 235-09-65

Факс

(032) 235-29-42

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та
розвитку" спiвпрацює з Публiчним акцiонерним товариством
"Унiверсал Банк" вiдповiдно до договору №022799 вiд 22.07.2014
року. Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал Банк" здiйснює
послуги Депозитарної установи.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

107/1/2017

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000080972

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

500

488000

244000000

100

15.11.2017

Опис

У звiтному роцi торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась, факту лiстингу/делiстингу цiнних
паперiв на фондових бiржах не було. Рiшення про додаткову емiсiю приймалось рiшенням єдиного акцiонера Публiчного акцiонерного
товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку" №2/2017 вiд 14.11.2017 р. Дане рiшення має статус протоколу загальних зборiв
акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства». Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства»
повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюється єдиним акцiонером одноосiбно. Приватне розмiщення додаткового випуску
244 000 шт. прострих iменних акцiй номiналу 500,00 грн. було здiйснене 28 листопада 2017 року та зареєстровано в НКЦПФР згiдно вимог
дiючого законодавства.

XI. Опис бізнесу
Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною
банкiвською установою, яка може надавати увесь спектр банкiвських послуг згiдно з дiючим
законодавством України та у вiдповiдностi до наявних банкiвських лiцензiй i письмового дозволу
Нацiонального банку України та лiцензiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку.Органiзацiйно-правова форма банку: Публiчне акцiонерне товариство.
Протягом 2017 року банком, було опрацьовано поточнi i стратегiчнi питання дiяльностi Банку,
вишукувались шляхи та можливостi вирiшення питання проведення додаткової капiталiзацiї
Банку для приведення розмiру статутного капiталу у вiдповiднiсть до мiнiмального розмiру
капiталу банкiв України, встановленого Нацiональним банком України.
30 листопада 2016 р. Фондом державного майна України був проведений аукцiон з продажу
99,99% акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку»
(надалi - Банк).
За результатами аукцiону новим iнвестором Банку стало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО, ЛIМIТЕД». Станом на 13.11.2017 було
пiдписано Акт прийому-передачi акцiй та на пiдставi даних Зведеного облiкового реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв вiд 14.11.2017 АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та
розвитку" отримано статус єдиного акцiонера Банку. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО, ЛIМIТЕД» 19 грудня 2016 р. виконало ключову
вимогу щодо збiльшення статутного капiталу Банку на 2,05 млн. грн. до 120 млн. грн., а також 16
листопада 2017 р. збiльшення статутного капiталу Банку на 124 млн. грн. до 244 млн. грн.
шляхом оплати додаткової емiсiї акцiй Банку. Таким чином, розмiр статутного капiталу Банку
був приведений у вiдповiднiсть регуляторним вимогам i Нацiональний банк України визнав
дiяльнiсть Банку такою, що вiдповiдає законодавству України.
У 2017 роцi Банк здiйснював свою дiяльнiсть на територiї однiєї областi (регiонально) м. Києва.
Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу протягом звiтного року не вiдбувалось.
Станом на кiнець дня 31.12.2017 року АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку"
вiддiлень, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має. Органiзацiйна
структура затверджежа рiшення Спостережної ради банку: введено посаду Заступника Голови
Правiлння iз вiдповiдним перепiдпорядкуванням структурних пiдроздiлiв банку (Кредитне
управлiння, Управiлння цiнних паперiв, Управiлння по роботi iз корпоративними клiєнтами).
Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 34 , середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0 ,
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0
(осiб), фонду оплати працi - 5943.1 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його
збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року - (на 31.12.2016р.- 5152.6 тис.грн.)
Збiльшення вiдносно попереднього перiоду на 790.5 тис.грн.

Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" є членом
саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку - асоцiацiї "Українськi
Фондовi Торговцi", мiсцезнаходження : 49000, м. Днiпропетровськ, вул.Ленiна, 30.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Українська Нацiональна Група Членiв та Користувачiв
SWIFT "УкрСВIФТ"
Україна, 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-а
участь з 2008 р

Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Публiчне акцiонерне
товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" не проводило.
АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку
третiх осiб не отримував.
Згiдно з вимогами нормативно - правових та внутрiшнiх документiв Банку з питань ведення
бухгалтерського облiку, формування статистичної i фiнансової звiтностi, системою управлiння
Банком, його фiнансовою структурою, технологiями, а також завданнями керiвництва щодо
результатiв управлiнського облiку, Банком самостiйно визначаються конкретнi методи облiку та
облiковi процедури, якi складають його облiкову полiтику.
Основнi складовi облiкової полiтики Банку визначенi Положенням про органiзацiю
бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi в банках України (затвердженим постановою
Правлiння НБУ вiд 30.12.98 № 566 iз змiнами та доповненнями).
Користувачами облiкової полiтики Банку є вiдповiдальнi виконавцi, якi здiйснюють облiк та
складають звiтнiсть, користувачi облiкової iнформацiї i звiтностi, а також розробники внутрiшнiх
нормативних документiв Банку - положень, правил, iнструкцiй, технологiчних карток тощо.
Основними принципами Облiкової полiтики Банку є:
- повне висвiтлення – усi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського
облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю про
фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй Банку, яка може впливати на рiшення, що приймаються
згiдно з нею;
- превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються та розкриваються у фiнансовiй
звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою;
- автономнiсть – активи та зобов’язання Банку мають бути вiдокремленi вiд активiв i зобов’язань
власникiв Банку та iнших банкiв (пiдприємств), у зв’язку з цим особисте майно та зобов’язання
власникiв не мають вiдображатися у фiнансовiй звiтностi Банку. Активи – контрольованi ресурси,
що виникли в результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується призведе до
отримання економiчних вигiд у майбутньому. Зобов’язання – теперiшня заборгованiсть, що
виникає внаслiдок минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується призведе до
зменшення ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi вигоди;
- обачнiсть означає застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких
активи та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати не занижуватимуться;
- безперервнiсть - оцiнка активiв та зобов’язань Банку здiйснюється, виходячи з припущення , що
Банк є безперервно дiяючим i залишатиметься дiяючим в осяжному майбутньому.його дiяльнiсть
буде продовжуватись у майбутньому. Якщо Банк планує скоротити масштаби своєї дiяльностi, то
це вiдображається у фiнансових звiтах.
- нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат – для визначення фiнансового результату звiтного
перiоду доходи звiтного перiоду порiвнюються з витратами, що були здiйсненi для отримання
цих доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi
в момент їх виникнення, незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв. Доходи –
це збiльшення економiчних вигод потягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи
збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов’язань, результатом чого є збiльшення
капiталу, за винятком його збiльшення, пов’язаного з внесками акцiонерiв. Витрати – це
зменшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї
активiв або виникнення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капiталу i не є
розподiленням мiж акцiонерами. Власний капiтал – це залишкова частина в активах банку пiсля
вирахування всiх зобов’язань.
- послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування Банком обраної облiкової полiтики. Змiна
методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених мiжнародними стандартами облiку
фiнансової звiтностi, i потребує додаткового обґрунтування i розкриття у фiнансових звiтах.

- iсторична (фактична) собiвартiсть – активи i пасиви облiковуються прiоритетно за вартiстю їх
придбання чи виникнення. Активи та зобов’язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних
статей, переоцiнюються у разi змiни офiцiйного курсу.

АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" здiйснює свою дiяльнiсть в рамках
банкiвської Лiцензiї №216, яка видана Нацiональним банком України 27.10.2009 року. Згiдно
даної лiцензiї Банк має право здiйснювати такi банкiвськi операцiї, визначенi частиною першою
та пунктами 5-11 частини другої статтi 47 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть": приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних та фiзичних осiб; - вiдкриття та ведення поточних
рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв
за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них; - розмiщення залучених
коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик; - надання гарантiй i
поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй
формi; - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi
товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв
(факторинг); - лiзинг; - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для
зберiгання цiнностей та документiв; - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв
та iнших оборотних платiжних iнструментiв; - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення
операцiй з використанням цих карток; - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо
банкiвських операцiй. Окрiм Лiцензiї Банк має письмовий дозвiл Нацiонального банку України
№216 вiд 15.11.2011 р. на право здiйснення операцiй, визначених пунктами 1-4 частини другої та
частиною четвертою статтi 47 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" згiдно з
додатком до письмового дозволу, а саме: 1. Операцiї з валютними цiнностями: - ведення рахункiв
клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв нерезидентiв у грошовi
одиницi України; - вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в
iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; - залучення та розмiщення iноземної валюти на
валютному ринку України; - торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за
винятком валютно-обмiнних операцiй); - iншi операцiї з валютними цiнностями на валютному
ринку України. 2. Емiсiя власних цiнних паперiв. 3. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних
паперiв за дорученням клiєнтiв. 4. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi
(включаючи андеррайтинг). 5. Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi: з
iнструментами грошового ринку; з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та
вiдсотках; з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами. Крiм того Банк має Лiцензiї Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому
ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: дилерської дiяльностi - серiя АЕ № 185464 . У
звiтньому 2017 роцi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" здiйснював такi
операцiї: - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв; - розмiщення коштiв на
кореспондентських рахунках в iнших банках; - здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд
свого iменi; - купiвля/продаж iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку України
вiд власного iменi та за дорученням клiєнтiв.
Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження активiв АТ (публ.) "Український банк
реконструкцiї та розвитку" визначаються в аудиторському висновку.
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афiлiйованими особами протягом звiтного року не укладались.
Станом на 31 грудня 2017 року в АТ(публ.)"Український банк реконструкцiї та розвитку":
- основних засобiв – 28 580 тис.грн. проти 28 864 тис.грн. або на 284 тис.грн. (на 0.98% у

процентному вiдношеннi) менше, нiж на попередню рiчну звiтну дату. Питома вага у активах
банку склала 14 % проти 24 %. Зменшення питомої ваги у структурi активiв склало 10 п.п.
- нематерiальних активiв – 115 тис грн проти 114 тис грн або на 1 тис грн (на 0,88% у
процентному вiдношеннi) бiльше, нiж на попередню рiчну звiтну дату. Питома вага у активах
банку склала 0,05 % проти 0,10 %. Зменшення питомої ваги у структурi активiв склало 0,5 п.п.
В 2017 роцi Банком залучався незалежний оцiнювач в зв`язку з необхiдностi оцiнки акцiй Банку
при реєстрацiї емiсiї.
У звiтному роцi основних засобiв у фiнансовий лiзинг Банк не отримував. На звiтну дату основнi
засоби, що переданi пiд заставу зобов`язань, вiдсутнi.
Угод на придбання основних засобiв у майбутньому АТ(публ.) "Український банк реконструкцiї
та розвитку" у звiтному перiодi не укладав.

Проблеми, якi суттєво впливають на дiяльнiсть Банку, вiдсутнi. Свою дiяльнiсть Банк здiйснює у
межах наявних лiцензiй без законодавчих та економiчних обмежень.
Згiдно Постанов про арешт коштiв боржника ВП №51230848 вiд 27.05.2016р., вiд 24.06.2016
ВП№51230848 (винесених старшим державним виконавцем Подiльського РВ ДВС у м. Київ ГТУ
юстицiї у мiстi Києвi Шемберко О.П.) в порядку примусового виконання постанови №39590444
вiд 12.09.2013 про стягнення виконавчого збору в сумi 111 300 грн. накладено арешт на рахунки
Банку в сумi 111 300 грн.
Банком сплачено штрафу у розмiрi 1700 (одна тисяча сiмсот) грн. 00 коп. Санкцiя у виглядi
адмiнiстративного штрафу згiдно Постанови № 393-ЦА-УП-Т "про накладення санкцiй за
правопорушення на ринку цiнних паперiв" вiд 12.09.2017.
Основною функцiєю регулятивного капiталу Банку є забезпечення його безперервної дiяльностi,
оскiльки неочiкуванi збитки покриваються за рахунок регулятивного капiталу, окремi складовi
елементи якого враховуються як резерв. Iнформацiю про Статутний капiтал Банку, власний
капiтал та про рух резервiв та iнших фондiв Банку адекватно наведено в аудиторському висновку
та вiдповiдних звiтах та примiтках до рiчної фiнансової звiтностi. Принципи формування резервiв
та регулятивного капiталу не суперечать нормативним вимогам Нацiонального банку.
Станом на 01.01.2018 року були укладеннi та не виконаннi договори в зв'язку iз не настанням
термiну виконання за якими банк здiйснив предоплату в розмiрi 134,7 тис.грн.
Згiдно iз Статутом стратегiчна мета АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку"
полягає у створеннi сприятливих умов для розвитку економiки України через сприяння розвитку
iнновацiйної та iнвестицiйної дiяльностi i пiдтримку вiтчизняного товаровиробника,
дотримуючись при цьому оптимального балансу iнтересiв клiєнтiв, акцiонерiв та самого Банку.
Головнi стратегiчнi прiорiтети Банку знаходяться у сферi середньострокового та довгострокового
кредитування iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв, а також надання усього комплексу послуг
юридичним особам вiдповiдно до свiтових стандартiв та реальних потреб клiєнтiв.
АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською
установою, яка може надавати увесь спектр банкiвських послуг згiдно з дiючим законодавством
України та у вiдповiдностi до наявних банкiвської лiцензiї i письмового дозволу Нацiонального

банку України та лiцензiї Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Витрати на
дослiдження та розробку за звiтний рiк не проводились.
Протягом 2017 року розглядалася судова справа за участю АТ (публ.) «Український банк
реконструкцiї та розвитку» по якiй 13.11.2014 року було порушено провадження, позивач:
Державна iновацiйна фiнансово кредитна установа про визнання недiйсною Дод угоди №1 вiд 28
квiтня 2015 р. про пролонгацiю строку надання коштiв в сумi 32 млн.грн. на умовах
субординованого боргу. 02.03.2017 року Господарським судом мiста Києва винесено рiшення на
користь Банку, в задоволеннi позову вiдмовлено в повному обсязi.
Якiсть управлiння активами та пасивами значною мiрою залежна вiд економiчного середовища в
країнi та зовнi, потребує постiйного монiторингу динамiки розвитку як економiки в цiлому, так i
окремих галузей, в якi Банк iнвестував кошти. У цiлому управлiння активами i пасивами Банку
спрямоване на отримання прибутку, забезпечення повернення наданих позичальникам коштiв та,
в першу чергу, виконання зобов'язань перед клiєнтами вчасно та у повному обсязi. Процедури
управлiння активами та пасивами Банку описанi в рiчному звiтi. Розкриття iнформацiї за видами
активiв у фiнансовiй звiтностi Банку вiдповiдає вимогам Нацiонального банку України та
нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Сукупний ризик за активними
операцiями є помiрним.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого
призначення:

28978

28695

0

0

28978

28695

будівлі та споруди

28795

28395

0

0

28795

28395

машини та обладнання

66

169

0

0

66

169

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

2

15

0

0

2

15

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

28978

28695

0

0

28978

28695

Усього

Станом на 31 грудня 2017 року в АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»:
- Вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування
та розпорядження, становить 111 тис.грн.;
- Основних засобiв i нематерiальних активiв оформлених у заставу не має;
Опис - Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо), не має;
- Залишкова вартiсть основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж, не має;
- Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, – 1 215 тис.грн;
- Вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження права власностi, - не має;
- Вартiсть створених нематерiальних активiв - не має;

- Збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi б виникали у результатi переоцiнок, а також унаслiдок збиткiв вiд зменшення
корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi, не вiдбувалось.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих
активів (тис. грн)

184562

62136

Статутний капітал (тис. грн.)

244000

120000

0

0

Скоригований статутний капітал
(тис. грн)

Чистi активи - активи пiдприємства за вирахуванням його зобов'язань.
(Мiнфiн, Наказ "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського облiку" вiд 07.07.1999 N 163)

Опис
Висновок

Вартiсть чистих активiв Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2017р. становить 184 562 тис. грн. та є меншою вiд розмiру статутного
капiталу, що не вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України.

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

Непогашена частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток
річних)

Дата погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
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 (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

268

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

26219

X

X

Iншi зобов'язання складаються з:
- Зобов'язань за субординованим боргом 23 296 тис.грн. (Кошти залученi вiдповiдно до Додаткової угоди №1 вiд 28.04.2015 року про
внесення змiн щодо продовження строку залучення субординованого боргу до Договору про залучення коштiв на умовах
субординованого боргу №2 вiд 25.11.2009 року на суму 32 000 000,00 грн. на строк до 28.04.2021 року з процентною ставкою 6%.
Рiшенням Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв було надано Дозвiл Банку на
врахування коштiв, залучених на умовах субординованого боргу до капiталу Банку вiд 25 листопада 2009 року. Рiшенням Комiсiї
Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайта) платiжних систем 28.04.2015
року за №182 було надано рiшення Про внесення змiн до дозволу в частинi продовження його дiї у зв’язку з продовженням строку дiї
договору про залучення коштiв на умовах субординованого боргу.
Капiталiзацiя процентiв за не здiйснюється.)
- Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 1 тис. грн.
- Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 261 тис.грн.
- Iнша заборгованiсть 6 тис. грн.

Опис:

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

1

2

3

20.11.2017

Рiшенням єдиного
Акцiонера
Публiчного
акцiонерного

1

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

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

4

5

6

7

8

9

109

Ринкова вартiсть
послуг чи сума
коштiв, що є
предметом

20.11.2017

http://www.ubrr.com.ua/

65000

119398

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
Веб-сайт товариства,
інформації в
на якому розміщена
загальнодоступній
інформація
інформаційній
базі даних Комісії

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

1

2

3

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

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

4

5

6

товариства
"Український банк
реконструкцiї та
розвитку" № 4/2017
вiд 20 листопада 2017
року.

Предмет
правочину

7

Дата розміщення
особливої
Веб-сайт товариства,
інформації в
на якому розміщена
загальнодоступній
інформація
інформаційній
базі даних Комісії

8

9

правочинiв, буде
складати 130 000
000.00 грн, а саме
придбання в
портфель Банку
до погашення
облiгацiї
внутрiшньої
державної позики
ОВДП.

Опис:
Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку одноосiбно. Рiшенням
єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" (надалi - Банк) № 4/2017 вiд 20 листопада 2017 р., дане рiшення має
статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства», а також на пiдставi Статуту Банку прийнято рiшення
про вчинення значних правочинiв щодо державних цiнних паперiв на загальну суму понад 25% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Значнi правочини з придбання, вчинити Публiчним акцiонерним товариством "Український банк реконструкцiї та розвитку" з оплатою з 20 по 30 листопада 2017 р.
Ринкова вартiсть послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, буде складати 130 000 000.00 грн, а саме ОВДП короткостроковi, купоннi, бездокументарнi, iменнi
на суму не бiльше нiж 65 000 000.00 грн; ОВДП короткостроковi, дисконтнi, бездокументарнi, iменнi на суму не бiльше нiж 65 000 000.00 грн.
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 становить 119 397 656,93 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг або
сума коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 109%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 240 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 240 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували "проти": 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного не передбаченi законодавством, якщо вони визнанi Статутом Банку, - вiдсутнi.

2

04.12.2017

Рiшенням єдиного
Акцiонера
Публiчного
акцiонерного
товариства
"Український банк
реконструкцiї та

28000

119398

23.45

Змiна строку
залучення коштiв
в сумi 28 млн.
грн. за Угодою
про залучення
коштiв на умовах
субординованого

05.12.2017

http://www.ubrr.com.ua/

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

1

2

3

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

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

4

5

6

розвитку" № 5/2017
вiд 04 грудня 2017
року.

Предмет
правочину

7

Дата розміщення
особливої
Веб-сайт товариства,
інформації в
на якому розміщена
загальнодоступній
інформація
інформаційній
базі даних Комісії

8

9

боргу вiд
28.04.2015 р. мiж
Банком та АБ
«УКРГАЗБАНК»
(надалi - Угода)
шляхом їх
дострокового
повернення
Банком Iнвестору
- АБ
«УКРГАЗБАНК».

Опис:
Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї
та розвитку" (надалi - Банк) здiйснюються єдиним акцiонером Банку одноосiбно. У вiдповiдностi з ч.1. ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», та ст.10.4.1.
Статуту Банку Загальнi збори акцiонерiв можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Банку.
Рiшенням єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" № 5/2017 вiд 04 грудня 2017 р., що має статус протоколу
загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства», вирiшено надати згоду на вчинення значного правочину зi змiни строку
залучення коштiв в сумi 28 млн. грн. за Угодою про залучення коштiв на умовах субординованого боргу вiд 28.04.2015 р. мiж Банком та АБ «УКРГАЗБАНК» (надалi Угода) шляхом їх дострокового повернення Банком Iнвестору - АБ «УКРГАЗБАНК».
Вчинення значного правочину зi змiни строку залучення коштiв в сумi 28 000 000.00 грн. за Угодою шляхом їх дострокового повернення складає бiльше 10%, але менше
25% вартостi активiв Банку за даними його рiчної фiнансової звiтностi.
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 становить 119 397 656,93 грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi
правочину до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 23,45%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували "проти": 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного не передбаченi законодавством, якщо вони визнанi Статутом Банку, - вiдсутнi.

3

29.12.2017

Рiшенням єдиного
Акцiонера
Публiчного
акцiонерного

120000

119398

101

Ринкова вартiсть
послуг чи сума
коштiв, що є
предметом

29.12.2017

http://www.ubrr.com.ua/

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

1

2

3
товариства
"Український банк
реконструкцiї та
розвитку" (надалi Банк) № 7/2017 вiд 29
грудня 2017 року.

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

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

4

5

6

Предмет
правочину

7

Дата розміщення
особливої
Веб-сайт товариства,
інформації в
на якому розміщена
загальнодоступній
інформація
інформаційній
базі даних Комісії

8

9

правочинiв, буде
складати 120 000
000.00 грн, а саме
придбання в
портфель Банку
до погашення
облiгацiї
внутрiшньої
державної позики
(ОВДП).

Опис:
Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку одноосiбно. Рiшенням
єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" (надалi - Банк) № 7/2017 вiд 29 грудня 2017 р., дане рiшення має
статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства», а також на пiдставi Статуту Банку прийнято рiшення
про вчинення значних правочинiв щодо державних цiнних паперiв на загальну суму понад 25% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Ринкова вартiсть послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, буде складати 120 000 000.00 грн, а саме значний правочин з придбання в портфель Банку до
погашення з оплатою з 10 по 31 сiчня 2018 року облiгацiї внутрiшньої державної позики короткостроковi, купоннi, бездокументарнi, iменнi на загальну суму операцiй не
бiльше нiж 120 000 000,00 грн., з ефективною ставкою вiдсотка не нижче 14,25 %, з датою погашення не пiзнiше – 01.07.2018 року, номiнальна вартiсть – 1 000,00 грн.,
вчинити Публiчним акцiонерним товариством "Український банк реконструкцiї та розвитку.
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 становить 119 397 656,93 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг або
сума коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 101 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували "проти": 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного не передбаченi законодавством, якщо вони визнанi Статутом Банку, - вiдсутнi.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію) у
загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

23.01.2017

23.01.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

21.02.2017

21.02.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

05.04.2017

05.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

14.11.2017

14.11.2017

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і
більше відсотків простих акцій публічного
акціонерного товариства

14.11.2017

14.11.2017

Відомості про набуття прямо або опосередковано
особою (особами, що діють спільно) з урахуванням
кількості акцій, які належать їй та її афілійованим
особам, домінуючого контрольного пакета акцій

14.11.2017

14.11.2017

Відомості про прийняття рішення про розміщення
цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків
статутного капіталу

20.11.2017

20.11.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів

04.12.2017

05.12.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів

26.12.2017

26.12.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

29.12.2017

29.12.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська
фiрма «АКТИВ-АУДИТ»

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

30785437

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, будинок
23-Б

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

2315 30.03.2001

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

356 П 000356 12.02.2016 28.01.2021

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

№ 349/4
28.09.2017

Звітний період, за який проведений аудит фінансової
звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Не вносячи застережень до нашого звiту, звертаємо увагу
на:
Звiт про фiнансовий стан (баланс) на 31 грудня 2017 року,
вiдповiдно до якого власний капiтал (чистi активи) Банку на
звiтну дату є меншим за розмiр статутного капiталу, що не
вiдповiдає вимогам частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу
України.

Номер та дата договору на проведення аудиту

752
29.12.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

29.12.2017
11.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

11.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

70000.00

Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Аудиторської фiрми «АКТИВ-АУДИТ»
за результатами аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
«Український банк реконструкцiї та розвитку»
станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року
Цей Звiт незалежного аудитора адресується:
керiвництву Публiчного акцiонерного товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку»;
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;
всiм iншим можливим користувачам рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Український
банк реконструкцiї та розвитку».
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Український банк реконструкцiї та
розвитку» (надалi – АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» Банк), що складається зi Звiту про
фiнансовий стан (балансу) на 31 грудня 2017 року, Звiту про прибутки i збитки, Звiту про сукупний дохiд, Звiту про
змiни у власному капiталi та Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до
фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
Банку на 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими
стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора
за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Банку згiдно з Кодексом етики
професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики
вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого
аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової
звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки
щодо цих питань.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Як зазначено у примiтцi 4 до фiнансової звiтностi «Принципи облiкової полiтики» iнвестицiйна нерухомiсть Банк
облiковує за методом собiвартостi. Водночас, Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 40 «Iнвестицiйна
нерухомiсть» визначає, що модель оцiнки iнвестицiйної нерухомостi за справедливою вартiстю призводить до бiльш
достовiрного подання, за винятком тих випадкiв, коли суб’єкт господарювання не може оцiнювати справедливу
вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на постiйнiй основi, коли ринок для зiставної вартостi неактивний за умови
недостатньої кiлькостi операцiй останнього часу. На звiтну дату iнвестицiйна нерухомiсть складає суттєву частину
активiв Банку – 13,2%. З врахуванням зазначеного оцiнка вартостi визнання iнвестицiйної нерухомостi у фiнансовiй
звiтностi Банку було визначено нами, як ключове питання аудиту.
Ми провели процедури з метою визначення дiапазону оцiнок, у якому найбiльш iмовiрно перебуває справедлива

вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Банку, зокрема:
• оцiнили об’єктивнiсть, незалежнiсть зовнiшнiх оцiнювачiв, якi визначали ринкову вартiсть iнвестицiйної
нерухомостi Банку, на звiтну дату, а також проаналiзували основнi пiдходи та методологiю щодо визначення
ринкової вартостi об’єктiв;
• залучили експертiв з оцiнки нерухомостi з метою отримання незалежної думки щодо ринкової вартостi
iнвестицiйної нерухомостi Банку на звiтну дату.
За результатами проведених процедур ми не виявили суттєвих невiдповiдностей з оцiнкою керiвництвом Банку при
вiдображеннi вартостi iнвестицiйної нерухомостi у фiнансовiй звiтностi на звiтну дату.
Iнформацiя щодо iнвестицiйної нерухомостi Банку наведена в примiтцi 8 до фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не вносячи застережень до нашого звiту, звертаємо увагу на:
Звiт про фiнансовий стан (баланс) на 31 грудня 2017 року, вiдповiдно до якого власний капiтал (чистi активи) Банку
на звiтну дату є меншим за розмiр статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам частини 3 статтi 155 Цивiльного
кодексу України.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову
звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до
МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Банку
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Особи, вiдповiдальнi за корпоративне управлiння, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового
звiтування Банку.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження
та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки,
розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази,
що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може
включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього
контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських
процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього
контролю;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи
iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Банку
продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або,
якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити
Банк припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те,
чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення.
Ми повiдомляємо особам, вiдповiдальним за корпоративне управлiння, iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо особам, вiдповiдальним за корпоративне управлiння, твердження, що ми виконали вiдповiднi
етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано

вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних
заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась особам, вiдповiдальним за корпоративне управлiння, ми
визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим
чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення
можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Iншi питання
Фiнансова звiтнiсть Банку за рiк, що закiнчився 31.12.2016р., була перевiрена iншим аудитором, який висловив
немодифiковану думку щодо цiєї звiтностi 06.03.2017р.
Додаток:
• Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є Домарєва Наталiя Вiкторiвна.
Пiдписано вiд iменi аудиторської фiрми
Директор
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «АКТИВ-АУДИТ»
В.М. Мнiщенко
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №2315 вiд 30.03.2001р. (продовжено рiшенням
АПУ вiд 28.01.2016р. №321/3 до 28.01.2021р.)
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П №000356, видане 12.02.2016р., строк дiї до 28.01.2021р.
Свiдоцтво Нацiонального банку України про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на
проведення аудиторських перевiрок банкiв №0000002 вiд 17.09.2012р., строк дiї до 07.09.2022р.
Сертифiкат аудитора банкiв №0070 (продовжено рiшенням АПУ вiд 27.11.2014р. до 01.01.2020р.)
Партнер завдання з аудиту
Директор з аудиту
Н.В. Домарєва
Сертифiкат аудитора банкiв №0181 (продовжено рiшенням АПУ вiд 30.11.2017р. до 31.01.2023р.)
11 березня 2018 року
м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

7

6

2

2016

2

1

3

2015

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Єдиним акцiонером Публiчного акцiонерного товариства
«Український банк реконструкцiї та розвитку є компанiя ТОВ «БОСЕ
(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД» (Iдентифiкацiйний код 40977562, Україна, 03189, м.
Київ, вул. Вiльямса Академiка, буд. 6-Д, оф. 43). В особi Генерального директора
Тана Вейцзюня (Tang Weijun), який дiє на пiдставi Статуту. Вiдповiдно до статтi
49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження загальних зборiв акцiонерiв
Банку здiйснюється єдиним акцiонером одноосiбно. Згiдно з частиною першою
статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» до товариства з одним акцiонером не
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання
та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. Данi рiшення мають
статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi
49 ЗУ «Про акцiонернi товариства».

Так

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства»
повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюється єдиним
акцiонером одноосiбно.

Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): - Прийняття рiшення про значний правочин

Так

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

Ні

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства

Єдиним акцiонером Публiчного
акцiонерного товариства
«Український банк реконструкцiї
та розвитку є компанiя ТОВ
«БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД» . Вiдповiдно до статтi
49 ЗУ «Про акцiонернi
товариства» повноваження
загальних зборiв акцiонерiв Банку
здiйснюється єдиним акцiонером
одноосiбно.
Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про
акцiонернi товариства»
повноваження загальних зборiв
акцiонерiв Банку здiйснюється
єдиним акцiонером одноосiбно.

Інше (зазначити)

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

черговi загальнi збори
скликанi та проведенi.
позачерговi загальнi збори
скликанi та проведенi.

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

5

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

5

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

0

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

0

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

0

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Ні

Завтверджено звiт Спостережної
ради за 2017 рiк у складi рiчної
звiтностi Банку

У звiтному роцi Банк провадив свою дiяльнiсть в рамках жорстких обмежень на проведення
банкiвських операцiй, накладених Рiшенням Правлiння Нацiонального банку України вiд
21.06.2016 №82-рш/БТ «Про вiднесення Публiчного акцiонерного товариства «Український банк
реконструкцiї та розвитку» до категорiї проблемних та запровадження особливого режиму
контролю за дiяльнiстю банку». Вимогою цього документу було приведення статутного капiталу
Банку у вiдповiднiсть до нормативного рiвня.
Внаслiдок вжитих Акцiонерами, Спостережною радою i Правлiнням Банку заходiв, були
виконанi вимоги щодо досягнення розмiру статутного капiталу Банку до встановленого
Нацiональним банком України рiвня та за станом на 17.11.2017 року статутний капiтал склав 244
млн. грн.
Крiм того, 17.11.2017 року Нацiональним банком України прийнято рiшення про визнання
дiяльностi Банку такою, що вiдповiдає законодавству України та знято обмеження в його
дiяльностi.
Фiнансовим результатом роботи Банку за 2017 рiк став збиток в сумi 1 412 тис. грн.
Протягом 2017 року Банком iз урахуванням обмежень в дiяльностi, встановлених Нацiональним
банком України, проводилися активнi операцiї iз розмiщення коштiв на мiжбанкiвському ринку
та операцiї з купiвлi i продажу державних цiнних паперiв i депозитних сертифiкатiв
Нацiонального банку України.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

16

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети у складi Наглядової
ради не створювалися

Інші (запишіть)

-

Оцiнка роботи комiтетiв не проводилась
Комiтети у складi Наглядової ради не створювалися
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

-

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): -

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

-

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Ні

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X
Iншi Положення Банку як окремi
документи наразi не прийнятi.
Iнформацiя вiдображена в Статутi
Банку.

Інше (запишіть):

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди
посадових осіб акціонерного
товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Ні

X
Протягом останнiх трьох рокiв
Товариство зовнiшнього аудитора
змiнено один раз

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

Ні

X
Наглядова рада згiдно Статуту не
проводить перевiрку фiнансовогосподарської дiяльностi Банку.

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

Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

-

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так
Випуск акцій

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): -

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

X

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 11.04.2012 ; яким органом управління
прийнятий: Технологiчний комiтет банку
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Корпоративне управлiння у Банку здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства
України, яке регулює здiйснення пiдприємницької дiяльностi господарським товариством,
Кодексу корпоративного управлiння АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»,
положеннях внутрiшнiх документiв Товариства - Статуту, Положення про Спостережну Раду,
Положення про Ревiзiйну комiсiю, Положення про загальнi збори, рiшень загальних зборiв
акцiонерiв товариства та Спостережної Ради. Ефективне управлiння досягається завдяки
квалiфiкованому виконавчому органу, рацiональному i чiткому розподiлу повноважень , а також
належнiй системi пiдзвiтностi та контролю. Система корпоративного управлiння створює
необхiднi умови для своєчасного обмiну iнформацiєю та ефективної взаємодiї мiж членами
Спостережної Ради та виконавчим органом. Органи корпорацiї та їх посадовi особи дiють
добросовiсно та розумно в iнтересах товариства. Акцiонери як власники товариства вирiшують
найважливiшi питання дiяльностi товариства. Рiшення з таких питань приймаюся вищим органом
товариства - загальними зборами акцiонерiв. Перелiк повноважень загальних зборiв, прописаний
у статутi товариства. За пiдсумками року виконавчий орган звiтується перед загальними зборами
про свою дiяльнiсть та загальний стан товариства. У разi вiдхилення напряму дiяльностi
товариства вiд попередньо визначених планiв та мети виконавчий орган при наданнi звiтiв вказує
на це з наданням вiдповiдних пояснень. Беззаперечною є обов’язкова участь виконавчого органу
у засiданнях Спостережної Ради, на яких розглядається звiтнiсть виконавчого органу. Звiт
виконавчого органу загальним зборам акцiонерiв включає iнформацiю, яка надає можливiсть
акцiонерам детально обговорити та критично оцiнити стратегiю, ризики, напрями дiяльностi та
фiнансовi результати дiяльностi товариства. Метою корпоративного управлiння у Банку – є
впровадження у щоденну практику вiдповiдних норм та традицiй корпоративної поведiнки,
заснованої на стандартах корпоративного управлiння, що застосовується у мiжнароднiй практицi,
вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведiнки та звичаїв дiлового обiгу; захист iнтересiв акцiонерiв, незалежно вiд розмiру пакету акцiй, якими вони володiють; досягнення порозумiння мiж усiма особами, зацiкавленими в ефективнiй роботi компанiї:
акцiонерами, клiєнтами, партнерами, спiвробiтниками; - створення стимулiв трудової дiяльностi,
що забезпечують виконання органами управлiння та працiвниками компанiї усiх дiй, що
необхiднi для досягнення стратегiчних цiлей дiяльностi компанiї; - здiйснення контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства; - ухвалення стратегiї товариства, основнi плани
дiй, полiтику управлiння ризиками, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв товариства та
здiйснення контролю за їх реалiзацiєю.

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

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

3417

1395

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
України

0

0

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

0

0

Кошти в інших банках

0

0

Кредити та заборгованість клієнтів

0

0

Цінні папери в портфелі банку на продаж

0

0

149720

59969

0

0

27808

27855

248

248

Відстрочений податковий актив

0

0

Гудвіл

0

0

28695

28978

0

31

893

922

0

0

0

0

210781

119398

0

0

2544

20

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

0

0

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

Інші залучені кошти

0

0

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

0

0

111

111

0

3

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти

Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

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

Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання

ЗВІТ
про прибутки і збитки
за 2017 рік

Найменування статті

Примітки

Звітний
період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи

9939

11229

Процентні витрати

-7037

-6981

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

2902

4248

7

7

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

2909

4255

Комісійні доходи

208

73

Комісійні витрати

-30

-18

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

0

224

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

0

0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

0

-9

Результат від операцій з іноземною валютою

1

-7

Результат від переоцінки іноземної валюти

32

-61

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

0

0

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

0

0

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

0

0

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

-43

-17

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

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями

0

1203

5925

243

-10414

-9031

0

0

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

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

ЗВІТ
звіт про сукупний дохід
за 2017 рік

Найменування статті

Примітки

Звітний
період

Попередній
період

1

2

3

4

-1412

-3145

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями

0

0

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

0

0

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

0

0

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

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

СТАТТІ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

-374

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових
потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2017 рік
Належить власникам материнської компанії
емісійн
Усьо
і
резер
го
різниці
Найменув
Неконтрол
незареєстр вні резерв
Прим статут
влас
та
нерозподі
додат
ання
ьована
ний
ований
та
и
усь
ітки
ного
інший
лений
кові
статті
частка
капіта
статутний інші переоц
ого
капіт
додатк
прибуток статті
л
капітал
фонд інки
алу
овий
и
капіта
л
1
Залишок
на кінець
періоду,
що
передує
попереднь
ому
періоду (до
перерахун
ку)

2

3

4

5

6

7

8

11800
0

0

0

3987

374

0

3987

0

0

Х

9

10

11

-58607

637
54

0

63754

374

-58607

637
54

0

63754

0

-3145

314
5

0

-3145

Вплив змін
облікової
політики,
виправлен
ня помилок
та вплив
переходу
на нові
та/або
переглянут
і стандарти
і
тлумаченн
я
Скоригова
ний
залишок на
початок
попереднь
ого періоду

11800
0

Усього
сукупного
доходу:
прибуток/(
збиток) за
рік

0

0

0

інший
сукупний
дохід

0

0

0

0

-374

0

0

0

0

57

0

-57

2000

0

0

0

0

0

0

-99

0

0

0

0

12000
0

-99

0

4044

0

-61809

0

-374

0

-374

0

0

0

200
0

0

2000

-99

0

-99

621
36

0

62136

Амортизац
ія резерву
переоцінки
основних
засобів або
реалізован
ий
результат
Розподіл
прибутку
до
резервних
та інших
фондів
Незареєстр
ований
статутний
капітал
Операції з
акціонерам
и
Емісія
акцій:
номінальна
вартість
емісійний
дохід

0

Власні
акції, що
викуплені
в
акціонерів:
купівля
продаж
анулюванн
я
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Залишок
на кінець
попереднь
ого періоду
Усього
сукупного
доходу:

0

прибуток/(
збиток) за
рік

0

0

0

0

0

-1412

0

141
2

0

-1412

інший
сукупний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12400
0

0

0

0

0

0

0

124
000

0

12400
0

0

-162

0

0

0

0

0

-162

0

-162

Амортизац
ія резерву
переоцінки
основних
засобів або
реалізован
ий
результат
Розподіл
прибутку
до
резервних
та інших
фондів
Незареєстр
ований
статутний
капітал
Операції з
акціонерам
и
Емісія
акцій:
номінальна
вартість
емісійний
дохід
Власні
акції, що
викуплені
в
акціонерів:
купівля
продаж
анулюванн
я
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Додаткові
статті –
опис
статей та

ЗВІТ
про рух грошових коштів за прямим методом
за 2017 рік

Найменування статті

Примітки

Звітний
період

Попередній
період

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток
або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком

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

ЗВІТ
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2017 рік

Найменування статті

Примітки

Звітний
період

Попередній
період

1

2

3

4

-1412

-3145

Знос та амортизація

620

553

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів

43

10

-3095

-2303

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

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

-166

Результат операцій з іноземною валютою

-32

61

(Нараховані доходи)

-942

-528

Нараховані витрати

-298

567

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

0

0

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

-5924

-1203

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

-11040

-6154

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

398

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів

0

-12

-15

193

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

Амортизація дисконту/(премії)

Чисте зменшення (збільшення) інших активів

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

2524

-222

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

-3

3

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

-9

-218

-8543

-6012

0

0

-8543

-6012

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

-2635

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж

0

2527

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

-1269428

-449019

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

1184445

415000

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

-20

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

0

0

-245

-134

0

0

-45

-22

Надходження від вибуття нематеріальних активів

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

-85273

4489

124000

2000

0

0

-162

-99

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій

Примітки
до звіту
за 2017 рік
№
з/п

Текст примітки

1

Примiтка 1. Iнформацiя про банк Публiчне акцiонерне товариство „Український банк реконструкцiї та
розвитку” було засноване в Українi 17 грудня 2003 року як Закрите акцiонерне товариство „Український
банк реконструкцiї та розвитку” та зареєстроване Нацiональним банком України (НБУ) 19 березня 2004
року. 01 жовтня 2007 року Банк було перетворено на Вiдкрите акцiонерне товариства „Український банк
реконструкцiї та розвитку”. Внаслiдок змiн у Законi України „Про акцiонернi товариства” 28 серпня 2009
року було змiнено назву на Публiчне акцiонерне товариство „Український банк реконструкцiї та
розвитку”. Банк є правонаступником всiх прав та обов’язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства
„Український банк реконструкцiї та розвитку” та Закритого акцiонерного товариства „Український банк
реконструкцiї та розвитку”. Мiсцезнаходження банку: 04080, Україна, м.Київ, вул.Олексiя Терьохiна, 4.
АТ (публ.) “Український банк реконструкцiї та розвитку” здiйснює свою дiяльнiсть в рамках банкiвської
лiцензiї № 216, яка видана Нацiональним банком України 15.11.2011 року та генеральну лiцензiю
Нацiонального банку України № 216 вiд 15.11.2011 року на право здiйснення валютних операцiй. Згiдно з
банкiвською лiцензiєю Банк має право надавати банкiвськi послуги, визначенi частиною третьою статтi
47 Закону України “Про банки i банкiвську дiяльнiсть”. Крiм того Банк має Лiцензiї Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку –
дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: дилерської дiяльностi. Основна дiяльнiсть Банку включає
комерцiйну дiяльнiсть, надання кредитiв, розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв, а також iншi
види банкiвської дiяльностi. Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб Свiдоцтво
№169 вiд 19 листопада 2012 року. Згiдно iз Статутом стратегiчна мета АТ (публ.) “Український банк
реконструкцiї та розвитку” полягає в участi в економiчному i соцiальному розвитку України шляхом
сприяння розвитку iнвестицiйної дiяльностi в Українi, здiйснення комплексного обслуговування
юридичних i фiзичних осiб незалежно вiд їх державної належностi та форм власностi, залучення
вiтчизняних та iноземних iнвестицiй, банкiвських технологiй i технiки, удосконалення кредитнофiнансових та зовнiшньоекономiчних вiдносин. Головнi стратегiчнi прiоритети Банку знаходяться у сферi
середньострокового та довгострокового кредитування iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв, а також
надання усього комплексу послуг юридичним особам вiдповiдно до свiтових стандартiв та реальних
потреб клiєнтiв. АТ (публ.) “Український банк реконструкцiї та розвитку” є унiверсальною банкiвською
установою, яка може надавати увесь спектр банкiвських послуг згiдно з дiючим законодавством України
та у вiдповiдностi до наявних банкiвської i генеральної лiцензiй Нацiонального банку України та лiцензiй
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. У звiтному 2017 роцi основними напрямками
дiяльностi Банку були такi банкiвськi операцiї: - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв; розмiщення коштiв на кореспондентських рахунках в iнших банках; - здiйснення операцiй на ринку
цiнних паперiв вiд свого iменi; - купiвля/продаж iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку
України вiд власного iменi та за дорученням клiєнтiв; - емiсiя власних цiнних паперiв. У 2017 роцi Банк
здiйснював свою дiяльнiсть на територiї однiєї областi (регiонально). Станом на 31 грудня 2017 року та
31 грудня 2016 року акцiонерами банку були: 2017 2016 Держава Україна в особi Фонду державного
майна України 0,000% 98,328% Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД» (Україна) 100,000% 1,667% Iншi 0,000% 0,005% Всього 100,00% 100,00% Власниками iстотної
участi Банку станом на 31 грудня 2017 року є громадяни КНР Янь Дуншен разом та Дай Джунюн, якi
набули спiльної опосередкованої участi в розмiрi 100% через: - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО, ЛIМIТЕД» у якому 80% участi належить «БОСЕ
(Гонконг) Ко., Лiмiтед» (BOCE (Hong Kong) Co., Limited) та 20% участi - Яню Дуншену; - «БОСЕ
(Гонконг) Ко., Лiмiтед» (Гонконг), 100% статутного капiталу якого належить «Баоши (Тяньцзiнь)
Електроник Комерс Ко.», Лтд (Baoshi (Tianjin) Еlectronic Commerce Co., Ltd); - «Баоши (Тяньцзiнь)
Електроник Комерс Ко., Лтд», 99% статутного капiталу якого належить Тяньцзiньському акцiонерному
товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бохайська Товарна Бiржа» (Tianjin Bohai Commodity
Exchange Co., Ltd); - Тяньцзiньське акцiонерне товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бохайська
Товарна Бiржа», 15,5113% участi у якому належить Яню Дуншену; 31,5802% участi у якому належить
Акцiйному iнвестицiйному пiдприємству «Бо Сюй» (Хоргос) (Обмежене партнерство) (Нorgos Bo Xu

Equity Investment Limited Partnership); - Акцiйне iнвестицiйне пiдприємство «Бо Сюй» (Хоргос)
(Обмежене партнерство), 90% участi у якому належить Яню Дуншену та 10% Дай Джунюн. Частка
керiвництва в акцiях Банку вiдсутня. Цю фiнансову звiтнiсть подано в тисячах гривень, якщо не зазначено
iнше. Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску Правлiнням Банку 15 березня 2018 року.
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Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть Протягом 2017 року з
ринку пiшло 14 банкiв (з них 4 реорганiзувалися у фiнансовi компанiї, 1 банк приєднався до iншого), на
якi на початок року припадало 1,7% чистих активiв. Частка державних банкiв у чистих активах зросла на
3,6 п.п. до 54,9%. Частка банкiв з приватним капiталом зросла завдяки активному кредитуванню та
купiвлi кiлькох банкiв у iноземних власникiв. Рiвень концентрацiї помiрно зрiс: на 20 найбiльших
фiнустанов припадає 90,7% чистих активiв системи (+1.3 п.п. у порiвняннi з минулим роком). Чисельнiсть
платоспроможних банкiв скоротилася до 82 установ. Стан банкiвського сектору нормалiзувався протягом
2017 року: майже всi ключовi показники роботи фiнансових установ мали позитивну динамiку. Споживче
кредитування почало стрiмко зростати вiд початку року, корпоративне гривневе кредитування почало
вiдновлюватися у 2-му пiврiччi (без Приватбанку). У 2018 роцi НБУ очiкує прискорення корпоративного
кредитування. База фондування залишалася стабiльною, хоча вiдсотковi ставки за депозитами
знижувалися. Зниження банками депозитних ставок уповiльнилося лише наприкiнцi року через
посилення iнфляцiйних очiкувань та спричинене цим пiдвищення облiкової ставки НБУ. Фiнансовий
результат банкiв залишився вiд’ємним, проте його зумовили значнi збитки лише чотирьох банкiв.
Ключовi ризики розвитку сектору – суттєва присутнiсть держави та висока частка непрацюючих кредитiв
на балансах банкiв. Додатковий ризик на 2018 рiк – можливе погiршення очiкувань бiзнесу та населення в
разi вiдсутностi спiвпрацi з мiжнародними фiнансовими органiзацiями (МФО). За 2017 рiк загальний
портфель депозитiв по банкiвськiй системi України зрiс на 13,0% або 102,8 млрд. грн. - до 896,3 млрд.
грн. При цьому випереджаючими темпами зростали кошти в нацiональнiй валютi. Найбiльш активно
зростали гривневi депозити населення - на 19,4%. У свою чергу, бiзнес наростив гривневi вклади в
платоспроможних банках на 11,6%. Цьому сприяло поступове покращення фiнансового стану бiзнесу, а
також зростання номiнальних доходiв населення. Вартiсть депозитiв у 2017 роцi зменшилася внаслiдок
зниження облiкової ставки Нацiонального банку протягом першої половини року. Однак в четвертому
кварталi, коли Нацiональний банк перейшов до бiльш жорсткої монетарної полiтики з огляду на
посилення iнфляцiйних ризикiв, вартiсть депозитiв, переважно короткострокових, знову зросла. Також у
2017 роцi банки почали активнiше кредитувати в нацiональнiй валютi. За рiк портфель гривневих
кредитiв банкiв збiльшився на 13,1% або на 65,8 млрд. грн. до 569,4 млрд. грн. Найбiльш активно банки
нарощували кредитування населення. Обсяг гривневих кредитiв домогосподарств за рiк зрiс на 38,3%,
насамперед за рахунок споживчого кредитування. Збiльшенню попиту на кредити з боку населення
сприяло зниження їх вартостi, покращення споживчих настроїв та пом'якшення стандартiв кредитування.
За цей перiод обсяг гривневих кредитiв бiзнесу зрiс на 8,7% пiд впливом поступового покращення
платоспроможностi позичальникiв. Пожвавленню кредитування сприяло певне зниження вартостi
кредитiв. На тлi здешевлення фондування за рiк процентнi ставки за новими кредитами у гривнi
знизилися для населення до 30,4%, для бiзнесу - до 15,8% рiчних. Операцiйний дохiд банкiвського
сектору за рiк збiльшився на 10%, але адмiнiстративнi витрати зростали швидше, тож операцiйний
прибуток до формування резервiв вирiс на 8% до 40,7 млрд. грн. Через значнi обсяги вiдрахувань у
резерви сектор завершив рiк зi збитком 24,4 млрд. грн. Його сформували, в основному, чотири банки.
Зокрема, Приватбанк та два банки з державним росiйським капiталом. Ключовим короткостроковим
викликом для банкiв наразi є запровадження МСФЗ 9. Перехiд на новий стандарт може мати помiтний
одноразовий вплив на власний капiтал банкiв. Протягом звiтного року Банк очiкував закiнчення закриття
угоди з продажу акцiй Банку за результатами аукцiону, проведеного Фондом державного майна України
30.11.2016 року. Наприкiнцi 2017 року новий iнвестор Банку (ТОВ ”БОСЕ (ГОНКОНГ) КО, ЛIМIТЕД“),
який придбав 99% акцiй АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», закiнчив процедуру
закриття угоди по придбання акцiй Банку та виконав вимогу щодо збiльшення статутного капiталу Банку,
а саме - на 124 млн. грн. до 244 млн. грн. шляхом оплати додаткової емiсiї акцiй Банку. Основними
джерелами фiнансування Банку у звiтному роцi були власнi кошти та кошти залученi на умовах
субординованого боргу. Банк не має ресурсiв не визнаних у звiтi про фiнансовий стан вiдповiдно до
МСФЗ.

3

Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi Ця фiнансова звiтнiсть Банку пiдготовлена вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу
iсторичної вартостi з коригуванням на початкове визнання фiнансових iнструментiв за справедливою
вартiстю та переоцiнку фiнансових iнструментiв для подальшого продажу та похiдних фiнансових
iнструментiв, за винятком зазначеного в основних положеннях облiкової полiтики нижче. Банк

застосовував наступнi МСФЗ, на яких ґрунтуються основнi принципи бухгалтерського облiку: - МСФЗ
(IAS) 1 „Представлення фiнансової звiтностi”; - МСФЗ (IAS) 8 „Облiкова полiтика, змiни в облiкових
оцiнках та помилки”; - МСФЗ (IAS) 10 „Подiї пiсля звiтного перiоду” - МСФЗ (IAS) 12 „Податки на
прибуток”; - МСФЗ (IFRS) 13 „Оцiнка справедливої вартостi”; - МСФЗ (IAS) 16 „Основнi засоби”; МСФЗ (IAS) 19 „Винагороди працiвникам”; - МСФЗ (IAS) 21 „Вплив валютних курсiв”; - МСФЗ (IAS) 33
„Прибуток на акцiю”; - МСФЗ (IAS) 36 „Знецiнення активiв” - МСФЗ (IAS) 37 „Резерви, умовнi
зобов’язання та умовнi активи”; - МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання i оцiнка»; - МСФЗ
(IAS) 40 „Iнвестицiйна нерухомiсть”; - МСФЗ (IFRS) 5 „Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та
припинена дiяльнiсть”; - МСФЗ (IFRS) 7 „Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї”; - МСФЗ (IFRS)
8 „Операцiйнi сегменти”. Функцiональною валютою, в якiй ведеться бухгалтерський облiк Банку є
гривня. Операцiї у валютах iнших, нiж функцiональна валюта Банку, вважаються операцiями з iноземною
валютою. Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень (“тис. грн.”), за винятком даних в
розрахунку прибутку на 1 просту акцiю та якщо не зазначено iнше.
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Примiтка 4. Принципи облiкової полiтики 4.1. Консолiдована фiнансова звiтнiсть. Консолiдована
фiнансова звiтнiсть вiдсутня в зв’язку з вiдсутнiстю консолiдованої групи – як окремої економiчної
одиницi, яка є сукупнiстю юридичних осiб, уключаючи головну банкiвську установу (материнський банк
з урахуванням фiлiй, представництв, вiддiлень на територiї України i за кордоном), учасникiв групи
(асоцiйованi й дочiрнi компанiї) та суб'єктiв господарювання спецiального призначення. 4.2. Основи
оцiнки складання фiнансової звiтностi Облiкова полiтика банку базується на основних принципах
бухгалтерського облiку згiдно Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку Мiжнародного Стандарту
Фiнансової Звiтностi №7, Мiжнародних Стандартiв Фiнансового Облiку №№ 16, 32, 39 та вимог
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, а саме: повне висвiтлення – усi банкiвськi
операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова
звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй банку, яка може
впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею; превалювання сутностi над формою – операцiї
облiковуються та розкриваються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту,
а не лише за їх економiчною формою; автономнiсть – активи та зобов’язання Банку мають бути
вiдокремленi вiд активiв i зобов’язань власникiв Банку та iнших банкiв (пiдприємств) у зв’язку з цим
особисте майно та зобов’язання власникiв не мають вiдображатися у фiнансовiй звiтностi Банку. Активи
– ресурси, що виникли в результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується призведе до
отримання економiчних вигод у майбутньому. Зобов’язання – заборгованiсть, що виникла внаслiдок
минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується призведе до зменшення ресурсiв, що
втiлюють у собi економiчнi вигоди; обачнiсть означає застосування в бухгалтерському облiку методiв
оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або дохiд не завищуватимуться, зобов’язання та/або витрати не
занижуватимуться; безперервнiсть – оцiнка активiв Банку iз припущення, що його дiяльнiсть буде
продовжуватись у майбутньому. Якщо Банк планує скоротити масштаби своєї дiяльностi, то це
вiдображається у фiнансових звiтах; нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат – для визначення
фiнансового результату звiтного перiоду, доходи звiтного перiоду порiвнюються з витратами, що були
здiйсненi для отримання цих доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та
фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення, незалежно вiд дати надходження або сплати грошових
коштiв. Доходи – це збiльшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi надходження
чи збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов’язань, результатом чого є збiльшення капiталу, за
винятком його збiльшення, пов’язаного з внесками акцiонерiв. Витрати – це зменшення економiчних
вигод протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або зобов’язань, що
призводить до зменшення власного капiталу i не є розподiленням мiж акцiонерами. Власний капiтал – це
залишкова частина в активах банку пiсля вирахування всiх зобов’язань; послiдовнiсть – постiйне (iз року
в рiк) застосування банком обраної облiкової полiтики. Змiна методiв облiку можлива лише у випадках,
передбачених мiжнародними стандартами та нацiональними положеннями (стандартами бухгалтерського
облiку, i потребує додаткового обґрунтування i розкриття у фiнансових звiтах; iсторична (фактична)
собiвартiсть – активи i пасиви облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення.
Активи та зобов’язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, переоцiнюються у разi
змiни офiцiйного курсу. Банк веде та складає фiнансову звiтнiсть у валютi України - гривнi. Операцiї в
iноземнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi у валютi України з
перерахуванням їх за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на дату здiйснення або
складання звiтностi. Операцiї вiдображаються в облiку в тому звiтному перiодi, в якому вони були
здiйсненi, незалежно вiд дати руху коштiв за ними. Активи i зобов’язання оцiнюються та вiдображаються
в бухгалтерському облiку з достатньою мiрою обережностi, щоб не переносити iснуючi фiнансовi ризики,

що потенцiйно загрожують фiнансовому становищу Банку на наступнi звiтнi перiоди. Для ведення
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i зобов’язання Банку оприбутковуються
та облiковуються за: вартiстю їх придбання чи виникнення – за iсторичною або первiсною вартiстю:
активи – за сумою сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї; зобов’язання –
за сумою мобiлiзованих коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення зобов’язань у
процесi звичайної дiяльностi Банку; справедливою вартiстю – цiна, яка була б отримана за продаж активу,
або сплачена за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату операцiї;
приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть до справедливої здiйснюється шляхом переоцiнки, оцiнки на
предмет зменшення корисностi та наявних кредитних ризикiв; амортизованою собiвартiстю – вартiсть, за
якою оцiнюються фiнансовий актив, фiнансове зобов’язання та яка складається iз собiвартостi придбання,
зменшеної на суму погашення основної суми боргу, збiльшеної (зменшеної) на суму накопиченої
амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з
використанням ефективної ставки вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення
корисностi. Вартiсть активiв змiнюється внаслiдок коливання ринкових цiн, курсiв iноземних валют,
фiзичного та морального зносу, iнших об’єктивних факторiв. Переоцiнка окремих статей активiв
проводиться до їх справедливої (ринкової) вартостi у порядку, встановленому чинним законодавством та
внутрiшнiми документами Банку. Критерiї визнання та подальшої оцiнки, що застосовуються до кожної
категорiї активiв i зобов’язань та статей доходiв i витрат наведенi в п.п.4.6-4.29 примiтки 4 „Принципи
облiкової полiтики”. В банку вiдсутнi статтi звiтностi, щодо яких облiкова полiтика не застосовувалася
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Всi активи та зобов’язання оцiнюються
окремо i вiдображаються в розгорнутому виглядi. 4.3. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв Банк
визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли суб’єкт
господарювання стає стороною контрактних положень щодо iнструмента. Пiд час первiсного визнання
банк оцiнює наданi (отриманi) кредити за справедливою вартiстю, включаючи витрати на операцiю. До
витрат на операцiю, що безпосередньо пов’язанi з визнанням фiнансового iнструменту, банк включає в
суму дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом. Для оцiнки фiнансового iнструмента пiсля
первiсного визнання, фiнансовi активи та зобов’язання класифiкуються банком за чотирма категорiями:
фiнансовi активи або зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку
або збитку – це фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання, якi задовольняють будь-яку з таких умов: класифiкуються як утримуванi для продажу. Фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання
класифiкуються як утримуванi для продажу, якщо придбанi або створенi в основному з метою продажу
або перепродажу в близькому майбутньому; є частиною портфеля iдентифiкованих фiнансових
iнструментiв, якими управляють разом та щодо яких iснують свiдчення останньої фактичної схеми
отримання короткострокового прибутку; або є похiдним iнструментом (за винятком похiдного
iнструмента, який є призначеним iнструментом та iнструментом ефективного хеджування); - пiсля
первiсного визнання вiн призначається Банком як оцiнений за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки як прибутку або збитку. iнвестицiї, утримуванi до погашення – це непохiднi фiнансовi активи
з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також фiксованим строком
погашенням, що їх суб’єкт господарювання має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення,
iншi, нiж: - тi, що їх Банк пiсля первiсного визнання як оцiненi за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку; - тi, що їх банк визначає як утримуванi для продажу; тi, що вiдповiдають визначенню позик та дебiторської заборгованостi; позики та дебiторська
заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають
визначенню та не мають котирування на активному ринку, за винятком тих: - що їх Банк має намiр
продати негайно або в найближчий час, що їх слiд класифiкувати як утримуванi для продажу, а також
тих, що їх Банк визначає за справедливою вартiстю з вiдображення переоцiнки як прибутку або збитку; що їх Банк пiсля первiсного визнання визначає як доступнi для продажу; - щодо яких утримувач може не
вiдшкодувати значною частиною всю суму початкової iнвестицiї, з iнших причин, нiж зменшення
кредиту, якi слiд класифiкувати, як доступнi для продажу. фiнансовi активи, доступнi для продажу – це
похiднi фiнансовi активи, визначенi як доступнi для продажу i не класифiкованi як: - позики та
дебiторська заборгованiсть; - утримуванi до строку погашення iнвестицiї; - фiнансовi iнвестицiї за
справедливою вартiстю з вiдображення переоцiнки як прибутку або збитку. 4.4. Знецiнення фiнансових
активiв З метою перевiрки на знецiнення, банк здiйснює аналiз доказiв, що свiдчать про зменшення
корисностi на кожну дату балансу (щомiсячно) за будь-яким фiнансовим активом, який є: - наданим
кредитом/розмiщеним депозитом; - коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших
банках; - цiнними паперами; - дебiторською заборгованiстю. Збитки вiд знецiнення фiнансових
iнструментiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, визнаються у складi витрат по мiрi їх
виникнення у результатi однiєї або декiлькох подiй (збиткових подiй), що вiдбулися пiсля початкового

визнання фiнансового активу i чинять вплив на суму або строки оцiночних грошових потокiв, якi
пов’язанi з фiнансовим активом, якщо цi збитки можна достовiрно оцiнити. Резерви за активами є
спецiальними (оцiночними) резервами, якi зменшують балансову вартiсть активiв i необхiднiсть
формування яких спричинена зменшенням корисностi. Банк оцiнює ризик невиконання контрагентом
зобов’язань та формує резерв у повному обсязi незалежно вiд розмiру його доходiв за станом на перше
число кожного мiсяця, наступного за звiтним. Банк формує резерви за кредитами, наданими фiзичним та
юридичним особам (у тому числi банкам). Банк не формує резерву за коштами, що перерахованi
Нацiональному банку України. У фiнансовiй звiтностi резерви за активними операцiями вiдображаються
наступним чином: - в Звiтi про фiнансовий стан банку – в складi балансової вартостi вiдповiдних активiв;
- в Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд – в складi витрат на формування резервiв пiд
знецiнення кредитiв, коштiв в iнших банках та iнших фiнансових активiв. Знецiненi фiнансовi активи
вiдшкодовуються (списується) Банком за рахунок створеного страхового резерву. Рiшення про
вiдшкодування (списання) за рахунок створеного резерву знецiнених фiнансових активiв за основним
боргом та нарахованими процентами/комiсiями приймається Правлiнням банку за поданням Кредитного
комiтету. Списання заборгованостi за кредитами та нарахованими за ними процентами не є пiдставою для
припинення вимог Банку до позичальника. Банк протягом перiоду вiдповiдно до законодавства України
продовжує роботу щодо вiдшкодування списаної за рахунок резерву безнадiйної заборгованостi. 4.5.
Припинення визнання фiнансових iнструментiв Банк припиняє визнання фiнансового активу або групи
фiнансових активiв (далi - фiнансовий актив), якщо: а) строк дiї прав на грошовi потоки вiд фiнансового
активу, що визначенi умовами договору, закiнчується; б) передавання фiнансового активу вiдповiдає
критерiям припинення визнання. Банк передає фiнансовий актив, якщо виконується одна з таких умов:
банк передає права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, якi передбаченi договором;
банк зберiгає права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, якi передбаченi договором
про передавання, але бере на себе зобов'язання сплатити грошовi потоки одному чи кiльком одержувачам
за договором, що вiдповiдає таким умовам: а) банк не має зобов'язання сплатити суми кiнцевим покупцям
до часу отримання еквiвалентних сум вiд первiсного активу; б) умови договору забороняють банку
продавати або передавати в заставу первiсний фiнансовий актив, крiм його передавання кiнцевим
одержувачам як забезпечення зобов'язання сплатити грошовi потоки; в) банк має зобов'язання передати
будь-якi грошовi потоки, якi вiн iнкасує за дорученням кiнцевих одержувачiв, без суттєвої затримки. Крiм
того, банк не має права повторно iнвестувати такi грошовi потоки, за винятком iнвестицiй коштами або
еквiвалентами коштiв (як визначено в МСФЗ 7 "Звiти про рух грошових коштiв") протягом короткого
строку погашення вiд дати iнкасацiї до дати необхiдного переведення їх кiнцевим одержувачам.
Проценти за такими iнвестицiями передаються кiнцевим одержувачам. Банк оцiнює межi, у яких вiн
зберiгає всi ризики та винагороди вiд володiння активом пiд час передавання фiнансового активу, з
урахуванням такого: а) якщо банк передає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння
фiнансовим активом, то вiн має припинити визнання фiнансового активу i визнати права i зобов'язання,
створенi або збереженi пiд час передавання, окремо як актив або зобов'язання; б) якщо банк зберiгає в
основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то вiн продовжує визнавати
фiнансовий актив; в) якщо банк не передає, не зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд
володiння фiнансовим активом, то вiн визначає, чи зберiгається контроль за фiнансовим активом. Банк не
здiйснює контроль за переданим активом, якщо сторона, якiй цей актив передається, має реальну змогу
його продати непов'язанiй третiй сторонi, може здiйснити цей продаж в односторонньому порядку без
необхiдностi встановлювати додатковi обмеження щодо такого передавання. Якщо контроль за
фiнансовим активом не зберiгається, то банк припиняє визнання такого активу i визнає права i
зобов'язання, створенi або збереженi пiд час передавання, окремо як актив або зобов'язання. У разi
збереження контролю за фiнансовим активом банк продовжує визнавати переданий фiнансовий актив у
межах його подальшої участi в ньому. Банк визнає рiзницю мiж балансовою вартiстю фiнансового активу
та сумою отриманої компенсацiї як iншi операцiйнi доходи або витрати в разi припинення визнання
такого активу. Банк припиняє визнання в балансi фiнансового зобов'язання або його частини, якщо таке
зобов'язання погашено, анульовано або строк його виконання закiнчився. 4.6. Грошовi кошти та їх
еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти – це активи, якi можна конвертувати за готiвку за першою
вимогою яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають
готiвковi кошти в касi банку, залишки на рахунках в Нацiональному банку України (крiм обов’язкових
резервiв та грошових коштiв щодо яких є встановленi законодавстом обмеження щодо розпорядження) та
всi не знецiненi розмiщенi кошти на мiжбанкiвському ринку з первiсним строком погашення не бiльше
трьох мiсяцiв. 4.7. Обов’язковi резерви на рахунках Нацiонального банку України Протягом звiтного 2017
та 2016 рокiв Банк не формував та не утримував на окремих рахунках у Нацiональному банку України
обов’язкових резервiв. 4.8. Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через

прибуток або збиток Протягом звiтного 2017 та 2016 рокiв Банк не формував та не утримував фiнансових
активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 4.9. Кошти в iнших
банках До коштiв в iних банках належать фiнансовi активи, якi передбачають надання грошових коштiв у
тимчасове користування або прийняттям зобов’язань про надання коштiв у тимчасове користування за
певних умов з метою придбання або створення дебiторської заборгованостi, яка не пов’язана з похiдними
фiнансовими iнструментами, не котирується на вiдкритому ринку та має бути погашена на встановлену
чи визначену дату. Наданi кредити, розмiщенi вклади первiсно оцiнюються i вiдображаються в
бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, уключаючи витрати на операцiю та iншi платежi,
пов’язанi з iнiцiюванням фiнансового iнструменту. Банк вiдображає витрати на операцiю та iншi платежi,
пов’язанi з iнiцiюванням фiнансового iнструменту на рахунках дисконту (премiї) за цим фiнансовим
iнструментом. Пiсля первiсного визнання Банк оцiнює наданi кредити, розмiщенi вклади (депозити) за
амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка. Банк вiдображає в
бухгалтерському облiку процентнi доходи i витрати за кредитами, вкладами (депозитами) та амортизує
дисконт (премiю) iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка. При цьому нарахування вiдсоткiв
проводиться в облiку по номiнальнiй (договiрнiй) ставцi вiдсотка, а ефективна ставка вiдсотка
використовується для розподiлу доходiв шляхом коригування процентних доходiв по кредитним
операцiям на рiзницю мiж сумою визнаних за ефективною ставкою вiдсотка процентних доходiв та
нарахованих за номiнальною процентною ставкою доходiв (витрат). Вiдображення рiзницi здiйснюється
на рахунках неамортизованого дисконту та премiї у кореспонденцiї з рахунками облiку процентних
доходiв (витрат). Банк вiдображає в бухгалтерському облiку прибуток або збиток на суму рiзницi мiж
справедливою вартiстю фiнансового активу або фiнансового зобов'язання та вартiстю договору в
кореспонденцiї з рахунками дисконту (премiї), якщо ефективна ставка вiдсотка за цим iнструментом є
вищою або нижчою, нiж ринкова. Справедливою вартiстю фiнансового iнструменту пiд час первiсного
визнання є цiна операцiї (тобто справедлива вартiсть наданих або отриманих коштiв). Банк визначає
справедливу вартiсть фiнансового iнструменту, застосовуючи вiдповiдний метод оцiнювання, якщо ринок
для фiнансового iнструменту не є активним, зокрема: посилання на ринкову цiну iншого подiбного
iнструменту; аналiз дисконтованих грошових потокiв; iншi методи, що забезпечують достовiрне
визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв. 4.10. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Протягом звiтного 2017 та 2016 рокiв Банк не здiйснював операцiй, пов*язаних iз кредитуванням
клiєнтiв. 4.11. Фiнансовi активи, утримуванi для продажу Протягом завiтного 2017 року Банк не
здiйснював операцiй iз фiнансовими активами, утримуваними для продажу. 4.12. Договори продажу
(купiвлi) цiнних паперiв iз зобов’язанням зворотного викупу (продажу) Протягом 2016 -2017 рокiв
Банком не укладались договори продажу (купiвлi) цiнних паперiв iз зобов’язанням зворотного викупу
(продажу). 4.13. Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi до погашення Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi до
погашення – це борговi цiннi папери, щодо яких є намiр i змога утримувати їх до строку погашення з
метою отримання процентного доходу. В цьому портфелi облiковуються придбанi борговi цiннi папери з
фiксованими платежами або з платежами, що можна визначити, але з фiксованим строком погашення.
Борговi цiннi папери, що утримуються банком в портфелi до погашення, вiдображаються на звiтну дату
балансу за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. На кожну
звiтну дату балансу цiннi папери, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю банк в портфелi до
погашення, пiдлягають коригуванню на зменшення корисностi. Банк визнає процентнi доходи за
борговими цiнними паперами в сумi, що є добутком амортизованої собiвартостi та первiсної ефективної
ставки вiдсотка вiдповiдного цiнного папера, у тому числi i за цiнними паперами, за якими визнавалося
зменшення корисностi. Зменшення корисностi цiнних паперiв у портфелi банку до погашення
вiдображається в бухгалтерському облiку шляхом формування резерву на суму перевищення балансової
вартостi цiнних паперiв над сумою очiкуваного вiдшкодування. У разi зменшення корисностi цiнних
паперiв банк формує резерви. 4.14. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї Протягом 2016-2017 рокiв Банк не
здiйснював iнвестицiй в асоцiйованi компанiї. 4.15. Iнвестицiйна нерухомiсть Iнвестицiйна нерухомiсть нерухомiсть (земля чи будiвля або частина будiвлi, або їх поєднання), утримувана (власником або
лiзингоодержувачем за договором про фiнансовий лiзинг [оренду]) з метою отримання лiзингових
(орендних) платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей. Пiд час первiсного
визнання iнвестицiйної нерухомостi Банк оцiнює та вiдображає її в бухгалтерському облiку за первiсною
вартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та всi витрати, що безпосередньо пов'язанi з її
придбанням. Пiсля первiсного визнання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку Банк
здiйснює за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з урахуванням накопиченої амортизацiї та втрат вiд
зменшення корисностi. Лiквiдацiйна вартiсть такого об'єкта нерухомостi дорiвнює нулю, первiсна
вартiсть амортизується протягом строку його корисного використання. Банк здiйснює аналiз наявностi
ознак зменшення корисностi iнвестицiйної нерухомостi, якщо є свiдчення можливої втрати економiчної

вигоди. Банк здiйснює аналiз наявностi ознак зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних
активiв щороку станом на 01 грудня поточного року в рамках проведення рiчної iнвентаризацiї активiв та
зобов’язань. Станом на 01 сiчня 2018 року Банком проведена незалежна експертна оцiнка ринкової
вартостi об`єктiв iнвестицiйної нерухомостi. За результатами незалежної експертної оцiнки ринкової
вартостi об`єктiв iнвестицiйної нерухомостi вiдсутнi пiдстави для визнання зменшення корисностi за
такими об`єктами. 4.16. Гудвiл В зв’язку з тим, що протягом звiтного перiоду банк не здiйснював
операцiй з об’єднання бiзнесу, гудвiл протягом 2016-2017 рокiв не визнавався. 4.17. Основнi засоби
Придбанi (створенi) основнi засоби/ малоцiннi необоротнi матерiальнi активи та нематерiальнi активи
зараховуються на баланс Банку за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов’язанi з
придбанням (створенням), доставкою, установкою i введенням їх в експлуатацiю. У подальшому основнi
засоби вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та будь-яких
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. При нарахуваннi амортизацiї використовується
прямолiнiйний метод. Амортизацiйнi вiдрахування визначаються як адмiнiстративнi та iншi витрати в
звiтi про прибутки та збитки. Дiапазон строкiв корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв
складає вiд 3х до 75-и рокiв, у тому числi: -будiвлi 75 рокiв; -машини та обладнання – 5-7 рокiв; iнструменти, прилади та iнвентар – 4 роки; -iнформацiйнi системи та iншi машини для автоматичної
обробки iнформацiї – 5 рокiв. Протягом звiтного року строки корисного використання основних засобiв
переглядались, але не змiнювались. Банк визнає зменшення корисностi, якщо є свiдчення можливої
втрати економiчної вигоди. Кориснiсть необоротних активiв зменшується, якщо їх балансова вартiсть
перевищує оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування. Банк щороку здiйснює аналiз наявностi ознак
зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв. Станом на 01 сiчня 2018 року Банком
проведена незалежна експертна оцiнка ринкової вартостi нерухомого майна, що належить Банку, в складi
основних засобiв. За результатами незалежної експертної оцiнки ринкової вартостi об`єктiв основних
засобiв вiдсутнi пiдстави для визнання зменшення корисностi. 4.18. Нематерiальнi активи Придбанi
нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю, яка складається iз фактичних витрат на
придбання (виготовлення) i приведення у стан, при якому вони придатнi для використання вiдповiдно до
запланованої мети. У подальшому нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Переоцiнку
первiсної вартостi нематерiальних активiв у звiтному роцi не Банк проводив. Банк здiйснює аналiз
наявностi ознак зменшення корисностi нематерiальних активiв щороку станом на 01 грудня поточного
року в рамках проведення рiчної iнвентаризацiї активiв та зобов’язань. Банк визнає зменшення
корисностi, якщо є свiдчення можливої втрати економiчної вигоди. Кориснiсть нематерiальних активiв
зменшується, якщо їх балансова вартiсть перевищує оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування. Протягом
2016-2017 року зменшення корисностi за нематерiальними активами не визнавалось. 4.19. Оперативний
лiзинг (оренда), за яким банк виступає лiзингодавсцем та/або лiзингоодержувачем Оперативний лiзинг
(оренда) – господарська операцiя, що передбачає передачу орендарю права користування основними
засобами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизацiї, з обов’язковим поверненням таких
основних засобiв їх власнику пiсля закiнчення строку дiї лiзингової (орендної) угоди. Облiк основних
засобiв, переданих в оперативний лiзинг, Банк на продовжує здiйснювати за балансовими рахунками, за
якими цi активи, облiковувались в балансi банку до надання в оперативний лiзинг. Банк протягом строку
договору оренди нараховую амортизацiю за активами, переданими в оперативний лiзинг (оренду)
вiдповiдно до облiкової полiтики. Нарахування лiзингових платежiв Банк здiйснює вiдповiдно до угоди
оперативного лiзингу в строки сплати лiзингового платежу, передбаченi цiєю угодою, та в останнiй
робочий день мiсяця (якщо оплата послуг, наданих у поточному мiсяцi, здiйснюється у наступному
мiсяцi). 4.20. Фiнансовий лiзинг (оренда), за яким банк виступає лiзингодавцем та/або
лiзингоодержувачем Протягом 2016-2017 року операцiй з фiнансового лiзингу, за якими Банк виступав
лiзинговдацем та/або лiзингоодержувачем, Банк не здiйснював. 4.21. Необоротнi активи, утримуванi для
продажу, та групи вибуття Протягом 2016-2017 року Банк не здiйснював операцiй з необоротними
активами, утримуваними для продажу, або активами групи вибуття. 4.22. Амортизацiя Амортизацiї
пiдлягає вартiсть усiх необоротних (матерiальних та нематерiальних) активiв (крiм вартостi землi i
незавершених капiтальних iнвестицiй) на систематичнiй основi протягом строку їх корисної експлуатацiї,
який встановлюється банком пiд час їх первiсного визнання. Амортизацiя не нараховується, якщо
балансова вартiсть необоротних активiв дорiвнює їх лiквiдацiйнiй вартостi. Амортизацiйнi вiдрахування
визначаються як адмiнiстративнi та iншi витрати в звiтi про прибутки та збитки. Амортизацiю основних
засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв) банки нараховує iз застосуванням прямолiнiйного
методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк
корисного використання об'єкта основних засобiв. Дiапазон строкiв корисного використання
(експлуатацiї) основних засобiв складає вiд 3-х до 75-и рокiв, у тому числi: - будiвлi 75 рокiв; - машини та

обладнання – 5-7 рокiв; - iнструменти, прилади та iнвентар – 4 роки; - iнформацiйнi системи та iншi
машини для автоматичної обробки iнформацiї – 5 рокiв; - iнших основних засобiв – 12 рокiв. Протягом
звiтного року строки корисного використання основних засобiв переглядались, але не змiнювались.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у
першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 процентiв його вартостi. Амортизацiя нематерiальних
активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, який полягає в тому, що економiчна
вигода вiд нематерiальних активiв використовується повнiстю впродовж всього строку їх служби.
Термiни корисного використання нематерiальних активiв в звiтному 2017 роцi переглядались, але не
змiнювались. У разi змiни методу нарахування амортизацiї або встановлення нового строку корисного
використання цi змiни застосовується, починаючи з мiсяця, наступного за тим, у якому вони вiдбулися.
Нарахування амортизацiї здiйснюється щомiсяця. Мiсячна сума амортизацiї визначається дiленням суми
амортизацiї за повний рiк корисного використання на 12. 4.23. Припинена дiяльнiсть Компонент Банку, у
вiдповiдностi до положень МСФЗ (IFRS) 5 „Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена
дiяльнiсть”, який було лiквiдовано або який класифiкується як утримуваний для продажу та являє собою
окремий напрямок бiзнесу або географiчний регiон дiяльностi, або є частиною координованого плану
лiквiдацiї окремого основного напрямку бiзнесу, протягом 2016-2017 рокiв в Банку вiдсутнiй. 4.24.
Похiднi фiнансовi iнструменти Вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй з похiдними
фiнансовими iнструментами здiйснюється вiдповiдно до їх економiчної сутi. Похiдний iнструмент це
фiнансовий iнструмент або контракт, який має усi три такi характеристики: вартiсть змiнюється у
вiдповiдностi до змiни встановленої ставки вiдсотка, цiни фiнансового iнструмента, товарної цiни,
валютного курсу, iндексу цiн чи ставок, показника кредитного рейтингу чи iндексу кредитоспроможностi,
або подiбної змiнної величини, за умови, що у випадку не фiнансової змiнної величини, ця змiнна
величина не є визначеною для сторони контракту; не вимагає початкових чистих iнвестицiй або
початкових чистих iнвестицiй, менш нiж тi, що були б потрiбнi для iнших типiв контрактiв, якi за
очiкуванням, мають подiбну реакцiю на змiни ринкових факторiв; погашається на майбутню дату.
Похiднi фiнансовi iнструменти з метою вiдображення в бухгалтерському облiку класифiкуються таким
чином: а) похiднi фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки через прибутки/збитки; б) похiднi фiнансовi iнструменти, що призначенi для облiку
хеджування. Усi похiднi фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображаються за справедливою
вартiстю. Справедлива вартiсть - цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передавання
зобов'язання у звичайнiй (упорядкованiй, невимушенiй) операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки.
Витрати на операцiї визнаються за рахунками витрат пiд час їх первiсного визнання. Витрати на операцiї
не включають дисконт або премiю за форвардними та опцiонними контрактами. Справедлива вартiсть
похiдних фiнансових iнструментiв, крiм опцiонiв, на дату операцiї дорiвнює нулю. Справедлива вартiсть
опцiонiв на дату операцiї дорiвнює премiї опцiонiв, яка вiдображається за балансовими рахунками з
облiку опцiонiв. На кожну наступну пiсля первiсного визнання дату балансу похiднi фiнансовi
iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю без будь-яких витрат на операцiї. Операцiї з
похiдними iнструментами, що призначенi для облiку хеджування в банку вiдсутнi. 4.25. Залученi кошти
До залучених коштiв Банку вiдносяться кошти клiєнтiв. Залученi кошти пiд час первiсного визнання
оцiнюються за їхньою справедливою вартiстю за вирахуванням понесених по угодi витрат. Пiсля
первiсного визнання залученi кошти оцiнюються по амортизованiй собiвартостi з використанням методу
ефективної ставки вiдсотка. За користування грошовими коштами, що облiковуються на рахунку клiєнта,
банк сплачує проценти, сума яких зараховується на рахунок, якщо iнше не встановлено договором
банкiвського рахунку або законом. Банк вiдображає в бухгалтерському облiку процентнi витрати за
коштами клiєнтiв та амортизує дисконт (премiю) iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка. Залученi
банком кошти за вкладом (депозитом) пiдлягають обов’язковому резервуванню в розмiрi встановлених
нормативiв обов’язкового резервування для банкiв України згiдно чинного законодавства. Протягом
2016-2017 рокiв Банк не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв. 4.26. Фiнансовi зобов’язання, що
облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Протягом звiтного 2017 року та
попереднього 2016 року банк не мав фiнансових зобов’язань, що облiковуються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток 4.27. Борговi цiннi папери, емiтованi банком В звiтному перiодi Банк
не здiйснював емiсiю боргових цiнних паперiв. 4.28. Резерви за зобов’язаннями Резерви визнаються у
фiнансовiй звiтностi Банку, коли Банк має теперiшнє юридичне або конструктивне зобов’язання у
результатi минулих подiй i коли iснує iмовiрнiсть того, що для погашення такого зобов’язання буде
потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi передбачаються економiчнi вигоди, а суму цього зобов’язання можна
розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. До зобов’язань, за якими Банк визнає резерви вiдносять
наступнi зобов’язання: - зобов’язання кредитного характеру; - потенцiйнi податковi зобов’язання; зобов’язання по виплатам працiвникам, у тому числi зобов’язання по оплатi невикористаних вiдпусток; -

iншi. Резерви за наданими фiнансовими зобов’язаннями є забезпеченням їх виконання в майбутньому, що
визнається в балансi банку як зобов’язання та свiдчить про можливi страти внаслiдок вибуття ресурсiв,
пов’язаного iз виконанням таких фiнансових зобов’язань. Банк бере на себе зобов’язання, пов’язанi з
кредитуванням, у тому числi зобов’язання з надання кредитiв, якi визнаються , як правило, в сумi
отриманих комiсiй та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi по справедливiй вартостi. Ця сума
амортизується лiнiйним методом протягом iснування зобов’язання, крiм зобов’язань надати кредити,
якщо iснує iмовiрнiсть того, що Банк укладе конкретну кредитну угоду i не очiкує реалiзувати
вiдповiдний кредит протягом короткого часу пiсля цього надання. Така комiсiя за надання кредиту
вiдноситься на майбутнi перiоди та включається до складу балансової вартостi кредиту при початковому
визнаннi. Станом на кiнець кожного звiтного перiоду зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням,
оцiнюються за найбiльшою з двох сум: неамортизованого залишку вiдповiдної суми при початковому
визнаннi або оцiночних витрат, необхiдних для погашення зобов’язання на кiнець перiоду. Резерви, що
формуються банком для забезпечення витрат на оплату невикористаних вiдпусток вiдображаються у
складi „Iнших зобов’язань” Звiту про фiнансовий стан” та у складi „Адмiнiстративних та iнших
операцiйних витрат” Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 4.29. Субординований борг
Субординований борг – довгостроковi залученi кошти, якi вiдповiдно до договору повертаються
iнвестору пiсля погашення претензiй усiх iнших кредиторiв, та включаються до складу капiталу за умови
отримання дозволу Нацiонального банку України. Субординований борг первiсно облiковується за
справедливою вартiстю. Банк вiдображає пiд час первiсного визнання прибуток або збиток на суму
рiзницi мiж справедливою вартiстю фiнансового зобов’язання та вартiстю договору в кореспонденцiї з
рахунками дисконту/премiї, якщо ефективна ставка вiдсотка за цим iнструментом є вищою або нижчою,
нiж ринкова. Пiсля первiсного визнання кошти, залученi на умовах субординованого боргу
облiковуються за амортизованою вартiстю. Нарахування витрат за субординованим боргом здiйснюється
Банком щомiсячно iз застосування ефективної ставки вiдсотка. Виплата процентiв здiйснюється
вiдповiдно до умов Договору та з урахуванням особливостей, визначених в Договорi щодо виплати
процентiв за умови наявностi певних параметрiв дiяльностi Банку. Нарахованi, але невиплаченi проценти,
не капiталiзуються, але враховуються Банком при визначеннi балансової вартостi субординованого боргу.
4.30. Податок на прибуток Податок на прибуток за рiк складається з поточного та вiдстроченого податкiв.
Поточне оподаткування розраховується на основi сум, якi очiкуються до оплати податковим органам по
вiдношенню оподаткованого прибутку чи збитку за поточний перiод, якi розрахованi у вiдповiдностi до
вимог Податкового кодексу України та iз застосуванням ставки податку на прибуток, що дiє на звiтну
дату. Оподаткованi прибутки формуються на основi даних податкової декларацiї та вiдображаються як
дебiторська заборгованiсть / зобов’язання щодо поточного податку на прибуток в балансi банку. Податок
на прибуток визнається в Звiтi про прибутки та збитки, за виключенням тих випадкiв, коли вiн
вiдноситься до статей, вiдображених безпосередньо у власному капiталi. Вiдстрочений податок
розраховується з використанням методу балансових зобов’язань за всiма тимчасовими рiзницями мiж
балансовими сумами активiв та зобов’язань, якi використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, та
сумами, якi використовуються для цiлей оподаткування. Для визначення вiдстроченого податку на
прибуток використовується ставка податку яка дiятиме в перiод реалiзацiї вiдстроченого податкового
активу або зобов’язання. Вiдстроченi податковi активи / зобов’язання визнаються в статтi вiдстроченi
податковi активи / зобов’язання звiту про фiнансовий стан Банку. Витрати з вiдстроченого податкового
активу або зобов’язання вiдображаються в Звiтi про прибутки та збитки в складi витрат з податку на
прибуток, за виключення вiдстрочених податкових активiв чи зобов’язань, що виникають за операцiями,
якi вiдображаються як змiни капiталу. 4.31. Статутний капiтал та емiсiйний дохiд Статутний капiтал – це
сплачена грошовими внесками учасникiв вартiсть акцiй Банку в розмiрi, визначеному статутом.
Статутний капiтал вiдображається по первiснiй (номiнальнiй) вартостi. Витрати, безпосередньо пов’язанi
з емiсiєю нових акцiй, облiковуються в складi капiталу як зменшення суми надходжень та у фiнансовiй
звiтност вiдображається в складi iншого додаткового капiталу. Перевищення справедливої вартостi (цiни
розмiщення) внесених в рахунок оплати акцiй грошових коштiв, над номiнальною вартiстю облiковується
в складi капiталу як емiсiйний дохiд. 4.32. Власнi акцiї, викупленi в акцiонерiв Протягом звiтного 2017
року операцiї з викупу власних акцiї в акцiонерiв Банком не проводились. 4.33. Доходи та витрати
Доходи/витрати пiдлягають нарахуванню та вiдображенню у фiнансовiй звiтностi Банку якщо
виконуються такi умови: - щодо активiв та зобов’язань – є реальна заборгованiсть (процентнi
доходи/витрати); - щодо наданих (отриманих) послуг – фiнансовий результат може бути точно оцiнений
та при цьому є договiр про надання (отримання) послуг або документи, що пiдтверджують повне
(часткове) надання їх (комiсiйнi доходи/витрати, результат торговельних операцiй, адмiнiстративнi
витрати). Нарахування таких доходiв та витрат здiйснюється щомiсяця незалежно вiд термiну
розрахункiв, зазначених в угодi. Доходи i витрати, що виникають у результатi здiйснення операцiй,

визначаються договором мiж її учасниками або iншими документами, оформленими згiдно з вимогами
чинного законодавства України. Доходи i витрати визнаються з кожним видом дiяльностi (операцiйна,
iнвестицiйна, фiнансова) Банку. Критерiї визнання доходiв i витрат застосовуються окремо до кожної
операцiї Банку. Кожний вид доходу i витрат вiдображається в бухгалтерському облiку окремо. У
результатi використання активiв Банку iншими сторонами доходи визнаються у виглядi процентiв, роялтi,
дивiдендiв: - проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, та розраховуються,
виходячи з бази їх нарахування та строку користування вiдповiдними активами або сум заборгованостi
Банку; - роялтi визнаються за принципом нарахування згiдно з економiчним змiстом вiдповiдного
договору; - дивiденди визнаються в разi встановлення прав на отримання платежу. Умовою визнання
процентiв i роялтi є ймовiрнiсть отримання Банком економiчної вигоди, а дивiдендiв - достовiрно
оцiнений дохiд. За операцiями з торгiвлi фiнансовими iнструментами прибутки та збитки визнаються за
наявностi таких умов: - покупцевi переданi ризики i вигоди, пов’язанi з правом власностi на активи; Банк не здiйснює подальше управлiння та контроль за реалiзованими активами; - сума доходу може бути
достовiрно визначена; - є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних
вигод банку; - витрати, пов’язанi iз цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Якщо актив
забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються
шляхом систематичного розподiлу його вартостi (наприклад, амортизацiя) мiж вiдповiдними звiтними
перiодами. Витрати, якi неможливо прямо пов’язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi
витрат того звiтного перiоду, у якому вони були здiйсненi. Доходи (витрати) за одноразовими послугами
(наприклад, комiсiї за здiйснений обмiн валют, надання (отримання) консультацiй тощо) можуть
визнаватися без вiдображення за рахунками нарахованих доходiв (витрат), якщо кошти отриманi
(сплаченi) пiд час або пiсля фактичного надання (отримання) послуги протягом звiтного мiсяця. Доходи
(витрати) за послугами, що надаються поетапно, визнаються пiсля завершення кожного етапу операцiї
протягом дiї угоди про надання (отримання) послуг i вiдображаються в облiку за принципом нарахування.
Нарахування доходiв (витрат) здiйснюється з дати оформлення документа, що пiдтверджує надання
(отримання) послуги. Доходи (витрати) за послугами з обов’язковим результатом визнаються за фактом
надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату. Витрати на
придбання та створення активу, якi не можуть бути визнанi активом, визнаються витратами. Не
визнаються доходами такi надходження вiд iнших осiб: - сума завдатку пiд заставу або в погашення
кредиту, якщо це передбачено вiдповiдним договором; - сума надходжень за договором комiсiї,
агентськими угодами та аналогiчним договором на користь комiтента, принципала тощо; - сума авансу в
рахунок попередньої оплати послуг, товарiв тощо; - надходження, що належать iншим особам; надходження вiд первинного розмiщення цiнних паперiв; - сума податку на додану вартiсть, iнших
податкiв i обов’язкових платежiв, що пiдлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондiв.
Не визнаються витратами й не включаються до звiту про фiнансовi результати: - платежi за договорами
комiсiй, агентськими угодами та iншими аналогiчними договорами на користь комiтента, принципала
тощо; - попередня (авансова) оплата товарiв, робiт, послуг; - погашення одержаних кредитiв, повернення
депозитiв тощо; - витрати, якi вiдображаються зменшенням власного капiталу вiдповiдно до чинного
законодавства України. Банк отримує доходи та здiйснює витрати в процесi операцiйної, iнвестицiйної та
фiнансової дiяльностi. Вказана класифiкацiя доходiв i витрат застосовується при веденнi облiку та при
складаннi фiнансової звiтностi („Звiт про фiнансовi результати”). До операцiйних доходiв / витрат
належать: 1. Процентнi доходи/ витрати - операцiйнi доходи i витрати, отриманi (сплаченi) Банком за
використання грошових коштiв, їх еквiвалентiв або сум, що заборгованi Банку (залученi Банком), суми
яких обчислюються пропорцiйно часу i сумi активу або зобов'язання . 2. Комiсiйнi доходи/ витрати
(комiсiї) - операцiйнi доходи i витрати за наданими (отриманими) послугами, сума яких обчислюється
пропорцiйно сумi активу або зобов'язання чи є фiксованою; в окремих випадках суми їх можуть
обчислюватися пропорцiйно часу i сумi зобов'язання. Комiсiї за наданими (отриманими) послугами
залежно вiд мети їх оцiнки та основи облiку пов’язаного з ними фiнансового iнструменту подiляються на:
- комiсiї, що є невiд’ємною частиною доходу (витрат) фiнансового iнструменту; - комiсiї, що
отримуються (сплачуються) пiд час надання послуг визнаються доходами (витратами); - комiсiї, що
отримуються (сплачуються) пiсля виконання певних дiй, визнаються як дохiд (витрати) пiсля завершення
певної операцiї. 3. Прибутки/ збитки вiд торговельних операцiй - результат (прибуток чи збиток) вiд
операцiй з купiвлi-продажу рiзних фiнансових iнструментiв, у т.ч. за операцiями з цiнними паперами, за
операцiями з iноземною валютою. 4. Витрати на формування спецiальних резервiв Банку - це витрати на
покриття можливих збиткiв вiд зменшення корисностi активiв Банку та списання безнадiйних активiв. 5.
Доходи вiд повернення ранiше списаних активiв – кошти, що надiйшли для погашення заборгованостi,
яка була визнана Банком безнадiйною. 7. Iншi операцiйнi доходи/ витрати - доходи i витрати вiд операцiй,
що не пов'язанi з iнвестицiйною та фiнансовою дiяльнiстю, а також тi, що не включенi у вищезазначенi

групи операцiйних доходiв i витрат, зокрема: - доходи (витрати) вiд оперативного лiзингу (оренди); витрати за послуги аудиту; - витрати на iнкасацiю; - неустойки (штрафи, пенi), що отриманi (сплаченi) за
банкiвськими операцiями, iнше. 8. Податок на прибуток - витрати Банку, пов'язанi iз сплатою податку
вiдповiдно до чинного законодавства України та з урахуванням вимог мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку i нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку щодо визнання
вiдстрочених податкових зобов'язань та податкових активiв. 9. Загальнi адмiнiстративнi витрати операцiйнi витрати, пов'язанi iз забезпеченням дiяльностi Банку. До них належать витрати на утримання
персоналу (заробiтна плата, витрати на соцiальне забезпечення, обов'язковi нарахування, страхування,
додатковi виплати, премiї, навчання тощо); амортизацiя необоротних активiв; витрати на утримання та
експлуатацiю основних засобiв i нематерiальних активiв (ремонт, страхування), iншi експлуатацiйнi
витрати (комунальнi послуги, охорона тощо); гонорари за професiйнi послуги (юридичнi, медичнi тощо);
витрати на зв'язок (поштовi, телефоннi, факс тощо); сплата податкiв та iнших обов'язкових платежiв, крiм
податку на прибуток та iншi витрати, спрямованi на обслуговування та управлiння Банком. 10. Доходи
(витрати) вiд iнвестицiйної дiяльностi – за результатами iнвестицiйної дiяльностi Банк визнає доходи
(витрати) вiд реалiзацiї (придбання) основних засобiв та нематерiальних активiв. 11. Доходи/витрати вiд
фiнансової дiяльностi – пов’язанi з цiнними паперами власного боргу, коштами, що отриманi на умовах
субординованого боргу, виплаченими протягом звiтного перiоду дивiдендами. Амортизацiя дисконту
(премiї) здiйснюється не рiдше одного разу на мiсяць з вiдображенням за вiдповiдними рахунками
процентних доходiв (витрат). Якщо доходи (витрати) отриманi (сплаченi) на дату балансу, то Банк може
не вiдображати їх за рахунками нарахованих доходiв i витрат. За умови визнання доходiв i витрат у межах
звiтного перiоду без вiдображення їх за рахунками нарахованих доходiв (витрат) банк повинен
застосовувати вiдповiдний внутрiшнiй контроль за нарахованими та отриманими доходами. Статтi
доходiв i витрат не згортаються, а вiдображаються в облiку окремо, за винятком статей, пов'язаних iз
хеджуванням або активами та зобов'язаннями, якщо є юридичне право на таке згортання та якщо це
передбачено вiдповiдними положеннями (стандартами) з бухгалтерського облiку. На нетто-основi
вiдображаються доходи i витрати, що виникають у результатi: - реалiзацiї та переоцiнки балансової
вартостi цiнних паперiв, придбаних для здiйснення торгових операцiй; - реалiзацiї цiнних паперiв у
портфелi Банку на продаж; - операцiй в iноземнiй валютi. Отриманi доходи та здiйсненi витрати, що
належать до майбутнiх перiодiв, облiковуються як доходи/витрати майбутнiх перiодiв. Банк щомiсяця
визнає суму доходiв i витрат, що належать до звiтного перiоду. Процентнi доходи i витрати визнаються за
рахунками доходiв та витрат iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Нарахування процентiв
за фiнансовими iнструментами здiйснюється за номiнальною процентною ставкою, яка передбачена
умовами договору (випуску) i вiдображається за рахунками нарахованих доходiв i витрат. Амортизацiя
дисконту (премiї) за фiнансовими iнструментами здiйснюється одночасно з нарахуванням процентiв.
Будь-якi рiзницi, що виникають мiж сумою визнаних за ефективною ставкою вiдсотка процентних
доходiв (витрат) та нарахованих за номiнальною процентною ставкою доходiв (витрат) за фiнансовими
iнструментами, придбаними (наданими, отриманими) за номiнальною вартiстю (без дисконту або премiї)
вiдображаються за рахунками з облiку неамортизованого дисконту (премiї) у кореспонденцiї з рахунками
з облiку процентних доходiв (витрат). Для розрахунку ефективної ставки вiдсотка визначаються потоки
грошових коштiв з урахуванням усiх умов договору за фiнансовим iнструментом, у тому числi
включаються всi комiсiї та iншi сплаченi або отриманi сторонами суми, що є невiд'ємною частиною
доходу (витрат) фiнансового iнструменту. Якщо неможливо достовiрно оцiнити потоки грошових коштiв
або очiкуваний строк дiї фiнансового iнструменту, то використовуються потоки грошових коштiв, що
передбаченi вiдповiдним договором, протягом строку дiї договору. Якщо в майбутньому реальнi значення
та строки потокiв грошових коштiв будуть вiдрiзнятися вiд запланованих i таке вiдхилення не пов'язане зi
зменшенням або вiдновленням корисностi, то на дату балансу необхiдно скоригувати балансову вартiсть
фiнансового iнструменту. У цьому разi визначається рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового
iнструменту та вартiстю оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною
ставкою вiдсотка (тобто ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою пiд час первiсного визнання). Ця
рiзниця вiдображається за рахунками з облiку неамортизованого дисконту (премiї) у кореспонденцiї з
рахунками з облiку процентних доходiв (витрат). 4.34. Переоцiнка iноземної валюти Операцiї в iноземнiй
валютi первiсно оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку у валютi звiтностi шляхом
перерахунку суми в iноземнiй валютi за встановленим Нацiональним банком України офiцiйним
(облiковим) курсом гривнi до iноземних валют на дату здiйснення операцiї (дата визнання активiв,
зобов’язань, власного капiталу, доходiв i витрат). Первiсно операцiя в iноземнiй валютi облiковується в
грошовiй одиницi України – гривнi – шляхом застосування до суми в iноземнiй валютi поточного
валютного курсу на дату здiйснення операцiї. На кожну наступну пiсля визнання дату балансу: - усi
монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним (облiковим)

курсом гривнi до iноземних валют на дату балансу; - немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що
облiковуються за собiвартiстю, вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним (облiковим)
курсом гривнi до iноземних валют на дату визнання (дату здiйснення операцiї); - немонетарнi статтi в
iноземнiй валютi, що облiковуються за справедливою вартiстю, вiдображаються в бухгалтерському
облiку за офiцiйним (облiковим) курсом гривнi до iноземних валют на дату визначення їх справедливої
вартостi. Активи i зобов’язання в iноземнiй валютi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у гривневому
еквiвалентi за офiцiйним (облiковим) курсом на дату складання звiтностi або на дату їх визнання. Згiдно з
„МСФО (IAS) 21 „Вплив змiн валютних курсiв”, немонетарнi статтi, зарахування яких до балансу
пов’язане з операцiями в iноземнiй валютi, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в гривнях за офiцiйним
валютним курсом на дату здiйснення операцiї. Доходи i витрати (нарахованi, отриманi, сплаченi) в
iноземнiй валютi вiдображаються за рахунками доходiв та витрат у нацiональнiй валютi за офiцiйними
курсами гривнi до iноземних валют на дату їх визнання. Доходи i витрати майбутнiх перiодiв в iноземнiй
валютi за монетарними активами та зобов'язаннями переоцiнюються у валюту звiтностi пiд час кожної
змiни офiцiйних курсiв гривнi до iноземних валют до часу їх визнання (вiдображення за рахунками
доходiв i витрат у вiдповiдному звiтному перiодi). Доходи i витрати майбутнiх перiодiв в iноземнiй
валютi за немонетарними статтями вiдображаються у звiтностi за офiцiйними курсами гривнi до
iноземних валют на дату їх виникнення i не переоцiнюються пiд час кожної змiни офiцiйних курсiв гривнi
до iноземних валют до часу їх визнання за вiдповiдними рахунками доходiв i витрат класiв. Для
пiдготовки фiнансової звiтностi Банк використовував такi обмiннi курси для пiдготовки фiнансової
звiтностi, якi дiяли на кiнець вiдповiдних перiодiв: Валюта 31 грудня 2016 31 грудня 2016 100 доларiв
США 2 806,7223 2 719,0858 100 євро 3 349,5424 2 842,2604 4.35. Взаємозалiк статей активiв i зобов'язань
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов’язання згортаються тiльки в тих випадках, коли iснує юридично
забезпечене право на згортання визначених сум, а також коли Банк має намiр погасити зобов’язання на
нетто-основi або продати актив й одночасно погасити зобов’язання. 4.36. Виплати працiвникам Виплати
працiвникам включають поточнi виплати. Поточнi виплати працiвникам включають: заробiтну плату за
окладами, iншi нарахування з оплати працi; виплати за невiдпрацьований час (щорiчнi вiдпустки та iнший
оплачуваний невiдпрацьований час); премiї та iншi заохочувальнi виплати, що пiдлягають сплатi
протягом дванадцяти мiсяцiв по закiнченнi перiоду, у якому працiвники виконують вiдповiдну роботу,
тощо. Нарахована сума виплати працiвникам за роботу, виконану ними протягом звiтного перiоду,
визнається поточним зобов'язанням. Виплати за невiдпрацьований час, що пiдлягають накопиченню,
визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звiтному перiодi. Виплати за невiдпрацьований
час, що не пiдлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням у тому перiодi, у якому час вiдсутностi
працiвника на роботi пiдлягає оплатi. 4.37. Iнформацiя за операцiйними сегментами Сегмент – це
вiдокремлюваний компонент бiзнесу, який надає продукти або послуги (операцiйний сегмент) або
займається наданням продукцiї або послуг в окремому економiчному регiонi (географiчний сегмент) та,
результати дiяльностi або активи якого становлять не менше десяти процентiв вiд усiх сегментiв або, на
думку керiвництва Банку, мають важливе значення для Банку. Сегменту притаманнi ризики та
прибутковiсть, що вiдрiзняються його вiд iнших сегментiв дiяльностi. Операцiйний сегмент є
компонентом: а) який займається економiчною дiяльнiстю, вiд якої вiн може заробляти доходи та нести
витрати (включаючи доходи та витрати, пов'язанi з операцiями з iншими компонентами того самого
бiзнесу); б) операцiйнi результати якого регулярно переглядаються вищим керiвником для прийняття
рiшень про ресурси, якi слiд розподiлити на сегмент, та оцiнювання результатiв його дiяльностi; в) про
який доступна дискретна фiнансова iнформацiя. Формування звiтних сегментiв здiйснюється Банком на
основi видiлених напрямкiв операцiйної дiяльностi (послуги банкам, послуги корпоративним клiєнтам та
фiзичним особам, банкiвська дiяльнiсть з цiнними паперами) та шляхом об’єднання кiлькох подiбних
сегментiв одного виду в окремий звiтний сегмент. Подiбними визнаються сегменти, якi мають протягом
кiлькох звiтних перiодiв подiбнi значення прибутку та вiдповiдають бiльшостi критерiїв визначення
операцiйного сегмента. Операцiйний банкiвський сегмент, визнається звiтним, якщо бiльша частина його
доходу створюється вiд надання послуг зовнiшнiм клiєнтам i одночасно показники його дiяльностi
вiдповiдають одному з таких критерiїв: дохiд даного сегмента становить не менше 10% сукупного
доходу; фiнансовий результат даного сегмента становить не менше 10% сумарного фiнансового
результату; балансова вартiсть активiв даного сегмента становить не менше 10% сукупної балансової
вартостi активiв усiх сегментiв певного виду. Зовнiшнiй дохiд всiх визначених звiтних сегментiв має
становити не менше нiж 75% загального доходу Банку. Якщо сукупний дохiд визнаних звiтних сегментiв
менше такого рiвня, то здiйснюється видiлення додаткових сегментiв з метою досягнення зазначеного
рiвня доходу, навiть якщо такi додатковi сегменти не вiдповiдатимуть вищезазначеним критерiям (10%
порiг). Якщо показники визначеного сегмента не вiдповiдають вищезазначеним критерiям, то: сегмент
може бути визнаний звiтним сегментом, якщо вiн має важливе значення для Банку в цiлому та iнформацiя

про нього є суттєвою; необхiдно провести подальше об’єднання двох або кiлькох подiбних сегментiв;
показники неподiбних сегментiв включаються до складу нерозподiлених статей, з використанням яких
узгоджуватимуться вiдповiднi показники дiяльностi звiтних сегментiв i банку в цiлому. Доходом звiтного
сегменту є дохiд, який безпосередньо вiдноситься до сегмента, та вiдповiдна частина доходу Банку, що
може бути вiднесена до сегмента вiд зовнiшньої дiяльностi. Витратами звiтного сегмента є витрати,
пов’язанi з основною дiяльнiстю сегмента, що безпосередньо вiдносяться до нього, та вiдповiдна частина
витрат, що можуть бути обґрунтовано вiднесенi до сегмента, уключаючи витрати вiд зовнiшньої
дiяльностi. Витрати за сегментом не включають витрати на сплату податку на прибуток. Активами
звiтного сегмента визнаються активи, якi використовуються для виконання звичайної дiяльностi i
безпосередньо стосуються цього сегмента. Активи сегмента не включають активи з податку на прибуток.
Активи сегмента визнаються пiсля вирахування вiдповiдних резервiв, якi регулюють оцiнку об’єкта в
балансi Банку. Зобов’язання сегмента – це зобов’язання, що виникають вiд звичайної дiяльностi сегмента
i безпосередньо вiдносяться до сегмента, або можуть бути вiднесенi до сегмента шляхом пропорцiйного
розподiлу. Якщо результат сегмента включає витрати на вiдсотки, то зобов’язання сегмента включають
вiдповiднi зобов’язання, на якi нараховуються вiдсотки. Зобов’язання сегмента не включають зобов’язань
за податком на прибуток. АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» веде свою дiяльнiсть
у таких операцiйних сегментах: Послуги банкам - вiдкриття кореспондентських рахункiв в iнших банках,
операцiї з розмiщення (залучення) коштiв, операцiї з купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти на
мiжбанкiвському валютному ринку України, операцiї з купiвлi - продажу готiвкової нацiональної валюти
тощо. Послуги клiєнтам (юридичним та фiзичним особам) - здiйснення розрахунково-касових операцiй по
поточних рахунках юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, прийом депозитiв (вкладiв), надання
овердрафтiв, кредитiв та iнших послуг з кредитування, проведення операцiй з безготiвковою iноземною
валютою за дорученням клiєнтiв тощо. Операцiї з цiнними паперами – операцiї з купiвлi-продажу
казначейських цiнних паперiв (облiгацiй внутрiшньої державної позики), депозитарнi послуги, послуги за
власними цiнними паперами тощо. Iншi сегменти та операцiї. Основний критерiй, за яким Банком
визначено звiтнi операцiйнi сегменти, це однорiднiсть: притаманних сегменту ризикiв; прибутковостi;
цiльових груп; технологiчного процесу. Основою для розподiлу доходiв та витрат за сегментами є
принцип лiквiдностi та строковостi первинних банкiвських операцiй, при якому грошовий капiтал Банку
використовується для функцiонування дострокових активiв, а найбiльш волатильнi пасиви
спрямовуються у бiльш лiквiднi активи. Крiм того, при розподiлi непрямих витрат використовувався
метод, при якому витрати вiдносились на звiтнi сегменти у пропорцiях рiвних внескам кожного звiтного
сегменту у сумарний результат всiх звiтних сегментiв пiсля вiднесення прямих доходiв та витрат.
Мiжсегментнi операцiї здiйснюються на безоплатнiй основi. Протягом звiтного 2017 року видiлення,
об’єднання сегментiв, змiни облiкової полiтики щодо сегментiв не проводилося. Банк не має клiєнтiв,
доходи за якими перевищують 10% вiд загальної суми зовнiшнього доходу. Детальна iнформацiя за
операцiйними сегментами представлена в примiтцi 26. 4.39. Операцiї з пов’язаними особами: У ходi своєї
звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї iз рiзними контрагентами. Сторони вважаються пов’язаними
у випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвиц вплив
на iншу сторону при прийняттi управлiнських рiшень. Протягом звiтного перiоду доходи вiд операцiй iз
пов’язаними сторанами становили 126 тис.грн.. а залишок коштiв на рахунку клiєнта – пов’язаної з
банком особи станом на 31.12.2017 року становить 2 538 тис.грн. Протягом попереднього 2016 року Банк
не здiйснював операцiй iз пов’язаними сторонами. Операцiї iз суб’єктами господарювання, пов’язаними з
органами влади Протягом майже усього 2017 року та станом на 31 грудня 2016 року Банк був на
98,3275% у власностi Держави пiд контролем Фонду державного майна України. Суб’єкти
господарювання, зв’язанi iз органами державної влади – суб’єкти господарювання, якi контролюються,
перебувають пiд спiльним контролем або суттєвим впливом органiв державної влади. Органи державної
влади – органи державної влади, урядовi агенцiї та подiбнi органи державної влади. 4.40. Змiни в
облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках, виправлення суттєвих помилок та подання їх фiнансових звiтах В
звiтному 2017 роцi Банк не здiйснював змiн в облiковiй полiтицi щодо здiйснюваних операцiй. Упродовж
2017 року Банк не виправляв суттєвих помилок, що мали вплив на фiнансову звiтнiсть попереднiх звiтних
перiодiв. Фактiв повторного подання порiвняльної iнформацiї у фiнансових звiтах та фактiв повторного
оприлюднення виправлених фiнансових звiтiв не було. 4.41. Суттєвi облiковi судження та оцiнки, їх
вплив на визнання активiв та зобов’язань Невизначенiсть оцiнок. У процесi застосування облiкової
полiтики керiвництво Банку використовувало свої судження та здiйснювало оцiнки при визначеннi сум,
вiдображених у фiнансовiй звiтностi, користуючись основними принципами МСФЗ. У випадку
неможливостi застосування якого-небудь стандарту або iнтерпретацiї по конкретнiй угодi, керiвництво
Банку застосовувало професiйнi судження, якi дозволяли Банку представити актуальну та достовiрну
iнформацiю. При використаннi професiйних суджень, Банк керувався вимогами пункту 10 та 11 МСФО 8

«Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки», вимогами iнших стандартiв або
iнтерпретацiй, що стосуються аналогiчних або пов'язаних з ними питань. Найбiльш суттєве використання
суджень та оцiнок включає таке: Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. Якщо справедливу
вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань, вiдображених у Звiтi про фiнансовий стан, неможливо
визначити на основi цiн на активному ринку, вона визнається з використанням рiзних методик оцiнки, що
включають застосування математичних моделей. Вихiднi данi для цих моделей визначаються на основi
моделi оцiнки, що використовує спостережнi данi, за можливостi, але коли це неможливо, при визначеннi
справедливої вартостi необхiднi певнi судження. Оподаткування. Керiвництво вважає, що Банк
дотримувався усiх положень чинного податкового законодавства. Однак, немає впевненостi в тiм, що
податковi органи не iнтерпретують дотримання Банком положень чинного податкового законодавства в
iнший спосiб, i що як наслiдок Банку не будуть нарахованi штрафи та пенi. Керiвництво оцiнює суму
потенцiйних податкiв i штрафiв шляхом оцiнки ймовiрностi сплати таких податкiв i штрафiв i
застосування чинних норм податкового законодавства. Фактична сплата додатково нарахованих податкiв
залежить вiд здатностi податкових органiв поставити пiд сумнiв iснуючi положення i iнтерпретацiї
застосованого податкового законодавства, а також змiн до податкового законодавства. Якщо
iнтерпретацiї податкових органiв вiдрiзняються вiд iнтерпретацiй керiвництва Банка, Банку можуть бути
нарахованi додатковi податки i штрафи. Первiсне визнання операцiй iз суб’єктами господарювання,
пов’язаними з органами влади. У ходi своєї дiяльностi Банк проводив операцiї iз суб’єктами
господарювання, пов’язаними з органами влади. Вiдповiдно до МСФО 39 фiнансовi iнструменти повиннi
спочатку вiдображатися по справедливiй вартостi. При вiдсутностi активного ринку по таких операцiях
для того, щоб визначити, чи здiйснювалися операцiї по ринкових або неринковим процентним ставкам,
керiвництвом Банку використовувалися професiйнi судження. Пiдставами для судження було
цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з незв'язаними сторонами, аналiз ефективної ставки вiдсотка,
вiдкрита iнформацiя щодо можливих ринкових ставок. Принцип безперервно дiючої органiзацiї. Ця
фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу безперервно дiючої органiзацiї. Використовуючи це
судження, в Банку враховувалися iснуючi намiри, прибутковiсть операцiй, дiючi в наявностi фiнансовi
ресурси та вплив поточної економiчної ситуацiї на дiяльнiсть Банку.
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Примiтка 5. Новi та переглянутi стандарти, якi не набрали чинностi При пiдготовцi рiчної фiнансової
звiтностi принципи облiку вiдповiдають принципам, що застосовувались при пiдготовцi рiчної фiнансової
звiтностi за рiк, що завершився 31 грудня 2017 року, за винятком прийнятих нових та переглянутих
стандартiв та iнтерпритацiй , якi повиннi застосовуватись Банком з 1 сiчня 2018 року. 5.1.
5.1.Запровадження нових або переглянутих стандартiв та роз’яснень. Наведенi нижче переглянутi
стандарти стали обов’язковими до застосування Банком з 01 сiчня 2017 року: - «Iнiцiатива в сферi
розкриття iнформацiї» - Змiни до МСБО (IAS) 7 (виданi у сiчнi 2016 року i набирають чинностi для
рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). - «Визнання вiдстрочених
податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв» - Поправки до МСБО (IAS) 12 (виданi у сiчнi 2016 року
i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). Поправки до МСФЗ (IFRS) 12, включенi в Щорiчнi полiпшення МСФЗ, 2014-2016 рр. (Випущенi у груднi
2016 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї
дати). Впровадження цих поправок не зробило iстотного впливу на Банк. 5.2. Новi облiковi положення
Опублiковано низку нових стандартiв i роз'яснень, застосування яких є обов'язковим для рiчних перiодiв,
що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, i якi Банк ще не прийняв достроково: МСФЗ (IFRS)
9 «Фiнансовi iнструменти» (iз змiнами, внесеними в липнi 2014 року, вступає в силу для рiчних перiодiв,
що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Основнi вiдмiннi характеристики нового
стандарту полягають в наступному: Фiнансовi активи повиннi класифiкуватися за трьома категорiями
оцiнки: оцiнюванi за амортизованою вартiстю, оцiнюванi за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд, i оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Класифiацiя
здiйснюється на основi обовох критерiїв: бiзнес-моделi з управлiння фiнансовими активами та
установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом. Фiнансовий актив
облiковується за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного дотримання обох умов: вiн вiдповiдає
бiзнес-моделi, метою якої є отримання договiрних грошових потокiв, та такими договiрними грошовими
потоками є виключно суми основної заборгованостi та суми процентiв на напогашену суму основної
заборгованостi. Фiнансовий актив облiковується за справедливою вартiстю з переоцiнкою через сукупний
дохiд в разi одночасного дотримання обох умов: вiн вiдповiдає бiзнес-моделi, метою якої є досягається як
шляхом отримання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продатку фiнансових активiв, i такими
договiрними грошовими потоками є виключно суми основної заборгованостi та суми процентiв на
напогашену суму основної заборгованостi. Фiнансовi активи, якi мiстять будь –якi iншi грошовi потоки,

нiж тi, що вiдповiдають вимозi про виплату виключно основної суми та вiдсоткiв, повиннi оцiнюватися за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток (наприклад, похiднi iнструменти). Вбудованi похiднi
iнструменти не вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а включаються до їх складу при оцiнцi
дотримання умови виплати виключно основної суми i вiдсоткiв. Щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових
зобов’язань, то бiльшiсть вимог МСБО (IAS) 39 i по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових
зобов'язань були перенесенi в МСФЗ (IFRS) 9 без змiн. Основною вiдмiннiстю є вимога розкривати ефект
змiн власного кредитного ризику фiнансових зобов'язань, вiднесених до категорiї за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток, в складi iншого сукупного доходу. МСФЗ (IFRS) 9 запроваджує нову
модель визнання збиткiв вiд знецiнення: модель очiкуваних кредитних збиткiв. За пiдсумками аналiзу
фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань Банку станом на 31 грудня 2017 року i на пiдставi фактiв i
обставин, що iснують на зазначену дату, керiвництво Банку очiкує, що прийняття нового стандарту з 1
сiчня 2018 р. не матимуть суттєвого впливу на його фiнансову звiтнiсть. Фiнансовi активи, що лишились
непогашеними станом на 01.01.2018 року переважно представленi iнвестицiями в цiннi папери у виглядi
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України та облiгацiї внутрiшньої державної позикиу
нацiональнiй валютi Українi. Протягом звiтного перiоду Банк працював з цими активами з метою
отримання грошових коштiв вiд їх погашення, випадкiв продажу до дати погашення не було. Тому
очiкується, що всi активи будуть вiднесенi Банком до бiзнес-моделi управлiння фiнансовими активами,
метою яких є отримання контрактних грошових потокiв, з подальшим їх облiком за амортизованою
собiвартiстю. Також не очiкується коригування Звiту про прибутки та збитку, з урахуванням того, що цi
активи є для Банку безризиковими. У таблицi нижче наводиться звiрка балансової вартостi фiнансових
активiв з попереднiми категорiями оцiнки вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 39 з їх новими категорiями оцiнки,
прийнятими при переходi на МСФЗ (IFRS) 9 на 1 сiчня 2018 р .: Категорiя оцiнки Балансова вартiсть
згiдно МСФЗ 39 (залишок на кiнець перiоду 31.12.2017) Резерв згiдно МСФЗ 39 (залишок на кiнець
перiоду 31.12.2017) Вплив Балансова вартiсть згiдно МСФЗ 9 (залишок на початок перiоду 01.01.2018)
Резерв згiдно МСФЗ 9 (залишок на початок перiоду 01.01.2018) МСФЗ (IAS) 39 МСФЗ (IFRS) 9
Переоцiнка Рекласифiкацiя Очiкуванi кредитнi збитки Iнше Обов`язкова Добровiльна Грошовi кошти та
еквiваленти Кореспондентськi рахунки, вiдкритi в iнших банках Оцiнюванi за амортизованою вартiстю 2
516 - - - - - 2 516 - Цiннi папери Цiннi папери в портфелi банку до погашення (ОВДП) Оцiнюванi за
амортизованою вартiстю 128 629 - - - - - 128 629 - Цiннi папери в портфелi банку до погашення (Депозитнi
сертифiкати НБУ) Оцiнюванi за амортизованою вартiстю 21 091 - - - - - 21 091 - Усього цiннi папери в
портфелi банку до погашення Оцiнюванi за амортизованою вартiстю 149 720 - - - - - 149 720 - Усього
фiнансовi активи 152 236 - - - - - 152 236 - Змiн щодо класифiкацiї та подальшої оцiнки фiнансових
зобов’язань Банку не очiкується. Новий стандарт також вводить вимоги до розкриття додаткової
iнформацiї та змiни в уявленнi показникiв. Очiкується, що це змiнить характер i обсяг iнформацiї, що
розкривається Банком щодо фiнансових iнструментiв, особливо в рiк прийняття нового стандарту. МСФЗ
15 «Виручка за договорами з клiєнтами». МСФЗ 15 передбачає нову модель, що включає п'ять етапiв, яка
буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ 15 виручка визнається в
сумi, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу
активiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i
визнання виручки. Керiвництво вважає, що суттєвого впливу МСФЗ 15 на фiнансову звiтнiсть Банку не
вiдбудеться з урахуванням ттго, що Банк не здiйснює продаж активiв, якi не є фiнансовими, чи послуг з
вiдстрочкою платежу. МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» (випущений 13 сiчня 2016 року i набуває чинностi для
рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). Новий стандарт встановлює
принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду. Всi договори оренди
призводять до отримання орендарем права використання активу з моменту початку дiї договору оренди, а
також до отримання фiнансування, якщо оренднi платежi здiйснюються протягом перiоду часу.
Вiдповiдно до цього, МСФЗ (IFRS) 16 скасовує класифiкацiю оренди в якостi операцiйної або фiнансової,
як це передбачається МСФЗ (IAS) 17, i замiсть цього вводить єдину модель облiку операцiй оренди для
орендарiв. Орендарi повиннi будуть визнавати: (а) активи i зобов'язання по вiдношенню до всiх договорiв
оренди з термiном дiї понад 12 мiсяцiв, за винятком випадкiв, коли вартiсть об'єкта оренди є незначною; i
(б) амортизацiю об'єктiв оренди окремо вiд вiдсоткiв по орендним зобов'язанням в звiтi про прибутки i
збитки. Вiдносно облiку оренди в орендодавця МСФЗ (IFRS) 16, по сутi, зберiгає вимоги до облiку,
передбаченi МСФЗ (IAS) 17. Таким чином, орендодавець продовжує класифiкувати договори оренди в
якостi операцiйної або фiнансової оренди i, вiдповiдно, по-рiзному вiдображати їх в звiтностi. [В даний
час Банк проводить оцiнку того, як даний новий стандарт вплине на фiнансову звiтнiсть.] Роз'яснення
КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операцiї в iноземнiй валютi та попередня оплата» (випущено 8 грудня 2016 року i
набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Роз'яснення
врегулює питання про визначення дати операцiї при застосуваннi стандарту облiку операцiй в iноземнiй

валютi МСФЗ (IAS) 21. Роз'яснення застосовується у випадках, коли органiзацiя виплачує чи отримує
вiдшкодування в якостi попередньої оплати за договорами в iноземнiй валютi. У роз'ясненнi зазначається,
що датою операцiї є дата, на яку органiзацiя спочатку визнає негрошовий актив або не грошове
зобов'язання, що виникли в результатi виплати або отримання попередньої оплати. У разi декiлькох
операцiй вчинення або отримання попередньої оплати роз'яснення вимагає, щоб органiзацiя визначала
дату операцiї для кожної виплати або отримання попередньої оплати. [В даний час Банк проводить оцiнку
того, як роз'яснення вплине на її фiнансову звiтнiсть.] Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначенiсть
при вiдображеннi податку на прибуток» (випущено 7 червня 2017 року i набуває чинностi для рiчних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). МСФЗ (IAS) 12 мiстить керiвництво з
облiку поточного та вiдстроченого податку, але не мiстить рекомендацiй про те, як вiдображати вплив
невизначеностi. У роз'ясненнi уточнюється, як застосовувати вимоги визнання i оцiнки в МСФЗ (IAS) 12
при наявностi невизначеностi в вiдображеннi податку на прибуток. [В даний час Банк проводить оцiнку
того, як роз'яснення вплине на її фiнансову звiтнiсть.] Якщо вище не вказано iнше, очiкується, що данi
новi стандарти i роз'яснення не зроблять значного впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
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ПРИМIТКА 6. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти
(тис.грн.) Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1 Готiвковi кошти 901 512 2 Кореспондентськi
рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 2 516 883 2.1. України 2 516 883 2.2. iнших країн - - 3
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 3 417 1 395
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ПРИМIТКА 7. ЦIННI ПАПЕРИ В ПОРТФЕЛI БАНКУ ДО ПОГАШЕННЯ Таблиця 7.1. Цiннi папери в
портфелi банку до погашення (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 2017 2016 1 2 3 4 1 Державнi облiгацiї
128 629 40 924 2 Депозитнi сертифiкати НБУ 21 091 19 045 3 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у
портфелi банку до погашення - - 4 Усього цiнних паперiв у портфелi банку до погашення за мiнусом
резервiв 149 720 59 969 За станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року Банк не мав в забезпеченнi та не
передавав у забезпечення без припинення їх визнання цiннi папери, придбанi за договорами репо, а також
цiнних паперiв, якi Банк не може продати чи переказати. Таблиця 7.2. Аналiз кредитної якостi боргових
цiнних паперiв у портфелi банку до погашення за 2017 рiк (тис.грн.) Рядок Найменування статтi Державнi
облiгацiї Депозитнi сертифiкати НБУ Усього 1 2 3 4 5 1 Борговi цiннi папери непростроченi та
незнецiненi: 128 629 21 091 149 720 1.1 Державнi пiдприємства та установи 128 629 21 091 149 720 2
Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення 0 0 0 3 Усього боргових цiнних
паперiв у портфелi банку до погашення за мiнусом резервiв 128 629 21 091 149 720 Таблиця 7.2. Аналiз
кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку до погашення за 2016 рiк (тис.грн.) Рядок
Найменування статтi Державнi облiгацiї Депозитнi сертифiкати НБУ Усього 1 2 3 4 5 1 Борговi цiннi
папери непростроченi та незнецiненi: 40 924 19 045 59 969 1.1 Державнi пiдприємства та установи 40 924
19 045 59 969 2 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення - - - 3 Усього
боргових цiнних паперiв у портфелi банку до погашення за мiнусом резервiв 40 924 19 045 59 969
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ПРИМIТКА 8. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ Таблиця 8.1. Iнвестицiйна нерухомiсть, оцiнена за
методом собiвартостi за 2017 рiк: тис.грн. Рядок Найменування статтi Земля Будiвлi Усього 1 2 3 4 7 1
Залишок на початок року: 24 674 3 181 27 855 1.1 Первiсна вартiсть 24 674 3 407 28 081 1.2 Знос - (226)
(226) 2 Амортизацiя - (47) (47) 3 Залишок за станом на кiнець дня 31 грудня 24 674 3 134 27 808 3.1
Первiсна вартiсть 24 674 3 407 28 081 3.2 Знос - (273) (273) В складi iнвестицiйної нерухомостi Банк
визнає наступнi об’єкти: - земельна дiлянка, право власностi на яку отримав на пiдставi реалiзацiї прав
заставодержателя та яка не була реалiзована протягом року. Вiдповiдно до чинного законодавства
України земельнi дiлянки не пiдлягають амортизацiї; - комплекс, нежитловi будiвлi, право власностi на
якi Банк отримав на пiдставi реалiзацiї прав заставодержателя в попереднiх звiтних перiодах. До момнету
визнання в складi iнвестицiйної нерухомостi даний об’єкт облiковувався в складi довгострокових активiв,
утримуваних для продажу, але за умови, що вiн не був реалiзований протягом строку, вiдведеного на його
реалiзацiю, було прийнято рiшення класифiкувати даний об’єкт в складi iнвестицiйної нерухомостi за
методом собiвартостi з одночасним визнанням накопиченої амортизацiї. Комплекс нежитлових будiвель
пiдлягає амортизацiї по прямолiнiйному методу згiдно визначеного цьому об`єкту строка корисного
використання - 75 рокiв. За умови фiнансової кризи операцiї з аналогiчними об’єктами нерухомостi
майже не проводяться, що обумовлює неможливiсть достовiрного визначення справедливої вартостi
даних об`єктiв нерухомостi. Тому вищезазначенi об`єкти iнвестицiйної нерухомостi облiковуються в
складi iнвестицiйної нерухомостi за методом собiвартостi. Балансова вартiсть майна Банку, що належить
до iнвестицiйної нерухомостi, вiдповiдає дiапазону оцiнок, у яких найбiльш ймовiрно перебуває
справедлива вартiсть такого майна, що пiдтверджується висновком про вартiсть майна. Таблиця 8.2.
Iнвестицiйна нерухомiсть, оцiнена за методом собiвартостi за 2016 рiк: тис.грн. Рядок Найменування

статтi Земля Будiвлi Усього 1 2 3 4 7 1 Залишок на початок року: 24 674 3 207 27 881 1.1 Первiсна вартiсть
24 674 3 387 28 061 1.2 Знос - (180) (180) 2 Придбання - 20 20 3 Амортизацiя - (46) (46) 4 Залишок за
станом на кiнець дня 31 грудня 24 674 3 181 27 855 4.1 Первiсна вартiсть 24 674 3 407 28 081 4.2 Знос (226) (226) Таблиця 8.3. Суми, що визнанi у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд
(тис.грн.) Рядок Суми доходiв i витрат 2016 2016 1 2 3 4 1 Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi 1
11 2 Iншi прямi витрати, що не генерують дохiд вiд оренди (164) (152) Iнформацiя про мiнiмальнi суми
майбутнiх орендних платежiв за невiдмовною операцiйною орендою, якщо банк є орендодавцем,
вiдсутня. Це обумовлено тим, що в банку вiдсутнi договори операцiйної оренди iнвестицiйної
нерухомостi на умовах невiдмовностi їх виконання.
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ПРИМIТКА 9. ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Таблиця 9.1. Основнi засоби та
нематерiальнi активи (тис.грн.) Рядок Найменування статтi Будiвлi, споруди та передавальнi при-строї
Машини та облад-нання Iнструменти, при-лади, iнвентар (ме-блi) Iншi основнi засоби Iншi необоротнi
матерiальнi активи Нематерiальнi ак-тиви Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Балансова вартiсть на початок 2016
року: 29 144 45 - 2 - 139 29 330 1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 30 774 938 213 7 140 509 32 581 1.2
Знос на початок попереднього року (1 630) (893) (213) (5) (140) (370) (3 251) 2 Надходження - 57 1 - 14 22
94 3 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв 62 - - - - 62 4 Амортизацiйнi вiдрахування (411) (36) - - (14) (47) (508) 5 Iншi змiни - - - - - - - 5.1 Первiсна
(переоцiнена) вартiсть - - - - - (19) (19) 5.2 Знос - - - - - 19 19 6 Балансова вартiсть на кiнець 2016 року (на
01.01. 2017 року): 28 795 66 1 2 - 114 28 978 6.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 30 836 995 214 7 154 512
32 718 6.2 Знос на кiнець 2016 року (на початок 2017 року) (2 041) (929) (213) (5) (154) (398) (3 740) 7
Надходження - 134 - 14 86 45 279 8 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення
нематерiальних активiв 11 - - - - - 11 9 Амортизацiйнi вiдрахування (411) (31) - (1) (86) (44) (573) 10 Iншi
змiни - - - - - - - 10.1 Первiсна (переоцiнена вартiсть) - - - - - (18) (18) 10.2 Знос - - - - - 18 18 11 Балансова
вартiсть на 31.12. 2017 року 28 395 169 1 15 - 115 28 695 11.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 30 847 1 129
214 21 240 539 32 990 11.2 Знос на кiнець 2017 року (2 452) (960) (213) (6) (240) (424) (4 295) Станом на 31
грудня 2017 року в АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»: - Вартiсть основних засобiв
та нематерiальних активiв, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння,
користування та розпорядження, становить 111 тис.грн.; - Основних засобiв i нематерiальних активiв
оформлених у заставу не має; - Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються
(консервацiя, реконструкцiя тощо), не має; - Залишкова вартiсть основних засобiв, вилучених з
експлуатацiї на продаж, не має; - Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, – 1 215
тис.грн; - Вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження права власностi, - не має; - Вартiсть
створених нематерiальних активiв - не має; - Збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi б
виникали у результатi переоцiнок, а також унаслiдок збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або
сторнованих безпосередньо у власному капiталi, не вiдбувалось.

ПРИМIТКА 10. IНШI ФIНАНСОВI АКТИВИ Таблиця 10.1 Iншi фiнансовi активи (тис.грн.) Рядок
Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1 Iншi фiнансовi активи 21 52 2 Резерв пiд знецiнення
iнших фiнансових активiв (21) (21) 3 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв - 31 *В рядку
1 статтi «Iншi фiнансовi активи» вiдображенi iншi фiнансовi активи, а саме: - нарахованi доходи за
оперативним лiзингом (орендою) – 21 тис.грн.; Таблиця 10.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших
фiнансових активiв за 2017 рiк (тис. грн.) Ря-док Рух резервiв Iншi фiнансовi активи Усього 1 2 3 4 1
Залишок за станом на 01.01.2017 року (21) (21) 2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення
протягом перiоду - - 3 Списання безнадiйної заборгованостi - - 4 Залишок за станом на 31.12.2017 року
(21) (21) Таблиця 10.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 2016 рiк (тис.
грн.) Ря-док Рух резервiв Iншi фiнансовi активи Усього 1 2 3 4 1 Залишок за станом на 01.01.2016 року (5)
10 (5) 2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (16) (16) 3 Залишок за станом на
31.12.2016 року (21) (21) Таблиця 10.4. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2017 рiк (тис.
грн.) Ря-док Найменування статтi Iншi фiнан-совi активи Усього 1 2 3 4 1 Заборгованiсть знецiнена на
iндивiдуальнiй основi: 21 21 1.1 iз затримкою платежу до 31 дня 21 21 2 Усього iнших фiнансових активiв
до вирахування резерву 21 21 3 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (21) (21) 4 Усього iнших
фiнансових активiв за мiнусом резерву - - Таблиця 10.5. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових
активiв за 2016 рiк (тис.грн.) Ря-док Найменування статтi Iншi фiнан-совi активи Усього 1 2 3 4 1
Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть: 31 31 1.2 Малi компанiї 31 31 2 Заборгованiсть знецiнена
на iндивiдуальнiй основi: 21 21 2.1 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 21 21 3 Усього iнших
фiнансових активiв до вирахування резерву 52 52 4 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (21)
(21) 5 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 31 31

ПРИМIТКА 11. IНШI АКТИВИ Таблиця 11.1. Iншi активи (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 2017
2016 1 2 3 4 1 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 62 - 2 Передоплата за послуги 73 79 3 Iншi
активи 801 843 4 Резерв пiд iншi активи (43) - 5 Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 893 922 *Стаття
iншi складається з : 1. Запаси матерiальних цiнностей в пiдзвiтi – 3 тис.грн. 2. Витрати майбутнiх перiодiв
– 63 тис.грн. 3. Дебiторська заборгованiсть за обов*язковими платежами, крiм податку на прибуток – 624
11
тис.грн. 4. Грошовi кошти на кореспондентському рахунку в НБУ щодо яких є тимчасове обмеження в
використаннi – 111 тис.грн. Таблиця 11.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2017 рiк
(тис.грн.) Рядок Рух резервiв Передоплата за послуги Усього 1 2 3 4 1 Залишок за станом на 1 сiчня 2017
р. - - 2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (43) (43) 3 Залишок за станом
на кiнець дня 31 грудня 2017 р. (43) (43)
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ПРИМIТКА 12. КОШТИ КЛIЄНТIВ Таблиця 12.1. Кошти клiєнтiв (тис.грн.) Рядок Найменування статтi
2017 2016 1 2 3 4 1 Iншi юридичнi особи 2 544 20 1.1 Поточнi рахунки, в тому числi 2 544 20 2 Усього
коштiв клiєнтiв 2 544 20 Таблиця 12.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi
(тис.грн.) Рядок Вид економiчної дiяльностi 2017 2016 сума % сума % 1 2 3 4 5 6 1 Операцiї з нерухомим
майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 2 539 99,8% 2 10% 2 Торгiвля, ремонт автомобiлiв,
побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 2 0,1% 2 10% 3 Iншi 3 0,1% 16 80,00% 4 Усього
коштiв клiєнтiв 2 544 100 % 20 100 %
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ПРИМIТКА 13. РЕЗЕРВИ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ Таблиця 13.1. Змiни резервiв за зобов'язаннями за
2017 рiк (тис.грн.) Рядок Рух резервiв Iншi Усього 1 2 3 4 1 Залишок на 1 сiчня 2017 року 111 111 2
Формування та/або збiльшення резерву 759 759 3 Iнший рух (зменшення резерву) (759) (759) 3 Залишок
на кiнець дня 31 грудня 2017 року 111 111 Таблиця 13.2. Змiни резервiв за зобов'язаннями за 2016 рiк
(тис.грн.) Рядок Рух резервiв Iншi Усього 1 2 3 4 1 Залишок на 1 сiчня 2016 року 1 314 1 314 2
Формування та/або збiльшення резерву - - 3 Iнший рух (зменшення резерву) (1 203) (1 203) 4 Залишок на
кiнець дня 31 грудня 2016 року 111 111
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ПРИМIТКА 14. IНШI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 31.12.2017
31.12.2016 1 2 3 4 1 Iншi фiнансовi зобов’язання - 3 2 Усього - 3

15

ПРИМIТКА 15. IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 2017 2016 1 2 3 4 1
Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 1 10 2 Кредиторська
заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 261 352 3 Iнша заборгованiсть 6 - 4 Усього 268 362

ПРИМIТКА 16. СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ Балансова вартiсть зобов’язань за субординованим боргом
станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року становить 23 296 тис. грн., у тому числi: - субординований борг
– 32 000 тис.грн.; - неамортизований дисконт – (8 867) тис.грн.; - нарахованi витрати - 163 тис.грн. Кошти
залученi вiдповiдно до Додаткової угоди №1 вiд 28.04.2015 року про внесення змiн щодо продовження
строку залучення субординованого боргу до Договору про залучення коштiв на умовах субординованого
боргу №2 вiд 25.11.2009 року на суму 32 000 000,00 грн. на строк до 28.04.2021 року з процентною
16 ставкою 6%. Рiшенням Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi
банкiв було надано Дозвiл Банку на врахування коштiв, залучених на умовах субординованого боргу до
капiталу Банку вiд 25 листопада 2009 року. Рiшенням Комiсiї Нацiонального банку України з питань
нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайта) платiжних систем 28.04.2015 року за №182
було надано рiшення Про внесення змiн до дозволу в частинi продовження його дiї у зв’язку з
продовженням строку дiї договору про залучення коштiв на умовах субординованого боргу. Капiталiзацiя
процентiв за не здiйснюється.
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ПРИМIТКА 17. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ ТА ЕМIСIЙНI РIЗНИЦI ЕМIСIЙНИЙ ДОХIД (тис.грн.) Рядок
Найменування статтi Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Емiсiйнi рiзницi/Витрати, пов*язанi зi
випуском акцiй Усього 1 2 3 4 5 6 1 Залишок на кiнець дня 31 грудня 2015 року (залишок на 1 сiчня 2016
року) 236 118 000 - 118 000 2 Внески за акцiями (паями, частками) нового випуску 4 2 000 (99) 1 901 3
Залишок на кiнець дня 31 грудня 2016 року (залишок на 1 сiчня 2017 року) 240 120 000 (99) 119 901 4
Внески за акцiями (паями, частками) нового випуску 248 124 000 (162) 123 838 5 Залишок на кiнець дня
31 грудня 2017 року 488 244 000 (261) 243 739 Кiлькiсть акцiй, об'явлених до випуску протягом 2017
року, становила 248 000 шт. Кiлькiсть випущених та сплачених протягом 2017 року акцiй становить 248
000 тис.шт. Кiлькiсть випущених та не сплачених протягом 2017 року акцiй становить 0 тис. шт.
Кiлькiсть сплачених акцiй, випуск яких на звiтну дату незареєстрований НКЦПФР - 0 шт. Номiнальна
вартiсть однiєї простої акцiї - 500 грн. В Банку вiдсутнi права, привiлеї та обмеження, властивi кожнiй
групi акцiонерного капiталу, включаючи обмеження з виплати дивiдендiв, повернення капiталу.
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ПРИМIТКА 18. РУХ РЕЗЕРВIВ ПЕРЕОЦIНКИ (компонентiв iншого сукупного доходу) Рядок
Найменування статтi 2017 2016 1 2 3 4 1 Залишок на початок року - 374 2 Переоцiнка цiнних паперiв у
портфелi банку на продаж - (374) 2.1 змiни переоцiнки до справедливої вартостi - (374) 3 Усього змiни
щодо резервiв переоцiнки (iнший сукупний дохiд) за вирахуванням податку на прибуток - (374) 4
Залишок на кiнець перiоду - -
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ПРИМIТКА 19. АНАЛIЗ АКТИВIВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА СТРОКАМИ ЇХ ПОГАШЕННЯ (тис.грн.)
Рядок Найменування статтi 31.12.2017 31.12.2016 мiнше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього
мiнше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього 1 2 3 4 5 6 7 8 АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх
еквiваленти 3 417 - 3 417 1 395 - 1 395 2 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 149 720 - 149 720 59
969 - 59 969 3 Iнвестицiйна нерухомiсть - 27 808 27 808 - 27 855 27 855 4 Дебiторська заборгованiсть за
поточним податком на прибуток 248 - 248 248 - 248 5 Основнi засоби та нематерiальнi активи - 28 695 28
695 - 28 978 28 978 6 Iншi фiнансовi активи - - - 31 - 31 7 Iншi активи 893 - 893 922 - 922 8 Усього активiв
154 278 56 503 210 781 238 501 56 833 119 398 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 9 Кошти клiєнтiв 2 544 - 2 544 20 - 20 10
Резерви за зобов'язаннями 111 - 111 111 - 111 11 Iншi фiнансовi зобов'язання - - - 3 - 3 12 Iншi
зобов'язання 268 - 268 362 - 362 13 Субординований борг 163 23 133 23 296 377 56 389 56 766 14 Усього
зобов'язань 3 086 23 133 26 219 873 56 389 57 262

ПРИМIТКА 20. ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 2017 2016 1
2 3 4 Процентнi доходи: 1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв - 23 2 Борговi цiннi папери в портфелi банку
на продаж - 4 423 3 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 9 895 6 783 4 Кошти в iнших банках - - 5
20
Кореспондентськi рахунки в iнших банках 44 - 6 Усього процентних доходiв 9 939 11 229 Процентнi
витрати: 7 Iншi залученi кошти (7 037) (6 981) 8 Усього процентних витрат (7 037) (6 981) 9 Чистий
процентний дохiд/(витрати) 2 902 4 248
ПРИМIТКА 21. КОМIСIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 2017 2016 1 2
3 4 Комiсiйнi доходи 1 Розрахунково-касовi операцiї 81 72 2 Iншi 127 1 3 Усього комiсiйних доходiв 208
73 Комiсiйнi витрати 4 Розрахунково-касовi операцiї (23) (11) 5 Iншi* (7) (7) 6 Усього комiсiйних витрат
(30) (18) 7 Чистий комiсiйний дохiд/витрати 178 55 * В рядку 2 Iншi зазначена сума комiсiйних доходiв в
21
сумi 127 тис.грн., яка складається з комiсiйних доходiв за операцiями з купiвлi та продажу iноземної
валюти на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для клiєнтiв * В рядку 5 Iншi зазначена сума
комiсiйних витрат в сумi 7 тис.грн., яка складається зкомiсiйних витрат з обслуговування iнформацiйного
обмiну в системi «UAPay»
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ПРИМIТКА 22. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 2017 2016 1 2 3 4 1
Дохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди) 1 232 2 Дохiд вiд надання в оренду iнвестицiйної нерухомостi 11 3 Iншi операцiйнi доходи 5 924 - 4 Усього операцiйних доходiв 5 925 243 * В рядку 3 Iншi операцiйнi
доходи зазначена сума iнших операцiйних доходiв вiд дострокового припинення визнання фiнансових
iнструментiв в сумi 5 924 тис.грн.

ПРИМIТКА 23. АДМIНIСТРАТИВНI ТА IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ (тис.грн.) Рядок Найменування
статтi 2017 2016 1 2 3 4 1 Витрати на утримання персоналу (7 026) (5 997) 2 Амортизацiя основних засобiв
(576) (507) 3 Амортизацiя програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв (44) (47) 4 Витрати
на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi
послуги (1 579) (1 750) 5 Iншi витрати, пов'язанi з основними засобами - - 6 Професiйнi послуги (61) (86)
7 Витрати на маркетинг та рекламу (25) (19) 8 Сплата iнших податкiв та зборiв, крiм податку на прибуток
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(336) (486) 9 Iншi* (767) (139) 10 Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (10 414) (9 031) *
В рядку 9 Iншi включенi наступнi витрати: - штрафи, пенi, що сплаченi банком в сумi 94 тис.грн.; - iншi
операцiйнi витрати – 14 тис.грн.; - витрати по цiнним паперам власного випуску - 37 тис.грн.; - витрати на
вiдрядження – 55 тис.грн.; - представницькi витрати – 130 тис.грн.; - адмiнiтстративнi витрати – 258
тис.грн.; - судовi витрати – 40 тис.грн.; - вступнi та членськi внески – 129 тис.грн.; - витрати на
страхування – 4 тис.грн.; - iншi – 6 тис.грн.
ПРИМIТКА 24. ВИТРАТИ НА ПОДАТОК НА ПРИБУТОК Таблиця 24.1. Узгодження суми облiкового
прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 2017
2016 1 2 3 4 1 Прибуток до оподаткування (1 412) (3 145) 2 Теоретичнi податковi вiдрахування за
24 вiдповiдною ставкою оподаткування (254) (566) КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ):
3 Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються
в бухгалтерському облiку 141 (107) 4 Витрати, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку
податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському облiку 4 973 2 149 5 Сума податку на

прибуток (збиток) (5 056) (2 822) Станом на 01.01.2018 року розрахункова сума вiдстроченого
податкового активу становить 5 059 тис. грн., у тому числi: - вiдстрочений податковий актив за рахунок
тимчасових податкових рiзниць – 26 тис.грн; - вiдстрочене податкове зобов’язання за рахунок
тимчасових податкових рiзниць – (53) тис. грн.; - вiдстрочений податковий актив за рахунок податкових
збиткiв, що переносяться на майбутнi перiоди – 5 086 тис. грн. В зв’язку з тим, що протягом 2018 року
очiкується отримання збитку за результатами дiяльностi, Банк не вiдображав розрахований ВПА у
звiтностi за 2017 рiк.
ПРИМIТКА 25. ПРИБУТОК/(ЗБИТОК) НА ОДНУ ПРОСТУ ТА ПРИВIЛЕЙОВАНУ АКЦIЮ Таблиця
25.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю (тис.грн.) Рядок
Найменування статтi 2017 2016 1 2 4 5 1 Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй банку
(1 412) (6 692) 2 Прибуток/(збиток) за рiк (1 412) (6 692) 3 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу
(тис. шт.) 265 240 4 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на просту акцiю, грн. (5,33) (27,88)
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Таблиця 25.2. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить власникам простих та привiлейованих акцiй
банку (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 2017 2016 1 2 3 4 1 Прибуток/(збиток) за рiк, що належить
власникам банку (1 412) (3 145) 2 Нерозподiлений прибуток/(збиток) за рiк (1 412) (3 145) 3
Нерозподiлений прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам простих акцiй в залежностi вiд умов
акцiй (1 412) (3 145) Прибуток/(збиток) за рiк, що належить акцiонерам-власникам простих акцiй банку (1
412) (3 145)
ПРИМIТКА 26. ОПЕРАЦIЙНI СЕГМЕНТИ Таблиця 26.1. Доходи, витрати та результати звiтних
сегментiв за 2017 рiк (тис.грн.) Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi
сегменти та операцiї Усього послуги iншим банкам послуги клiєнтам операцiї з цiнними паперами 1 2 3 4
5 6 7 Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 1 Процентнi доходи 45 - 9 894 - 9 939 2 Комiсiйнi доходи - 208 - - 208
3 Iншi операцiйнi доходи 5 924 - - 1 5 925 4 Усього доходiв сегментiв 5 969 208 9 894 1 16 072 5 Процентнi
витрати (3 283) (3 754) - - (7 037) 6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших
банках - 7 - - 7 7 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi - (43) - - (43) 8
Результат вiд операцiй з iноземною валютою - 1 - - 1 9 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною
валютою 16 16 - - 32 10 Комiсiйнi витрати (23) (7) - - (30) 11 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
(3 868) (136) ( 6 411) - (10 414) 12 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: прибуток/(збиток) (1 189) (3 707) 3 483 1 (1
412) * Рядок 3 "Iншi операцiйнi доходи" за сегментом "Послуги iншим банкам" включає визнання доходу
вiд дострокового припинення визнання фiнансових iнструментiв в сумi 5 924 тис.грн. За сегментом "Iншi
сегменти та операцiї" включає дохiд вiд оперативного лiзингу (оренди) в сумi 1 тис.грн. Таблиця 26.2.
Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2016 рiк (тис.грн.) Рядок Найменування статтi
Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього послуги iншим банкам послуги
клiєнтам операцiї з цiнними паперами 1 2 3 4 5 6 7 Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 1 Процентнi доходи 23 11 206 - 11 229 2 Комiсiйнi доходи 1 72 - - 73 3 Iншi операцiйнi доходи - - - 243 243 4 Усього доходiв
сегментiв 1 95 11 206 243 11 545 5 Процентнi витрати (3 548) (3 433) - - (6 981) 6 Вiдрахування до резерву
пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках - 7 - - 7 7 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення
26 дебiторської заборгованостi - (21) - 4 (17) 8 Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що
облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 166 - - - 166 9 Результат вiд продажу
цiнних паперiв в портфелi банку на продаж - - (9) - (9) 10 Результат вiд операцiй з фiнансовими
iнструментами, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 58 - - - 58 11
Результат вiд операцiй з iноземною валютою (4) (3) - - (7) 12 Результат вiд переоцiнки операцiй з
iноземною валютою (31) (30) - - (61) 13 Комiсiйнi витрати (12) (6) - - (18) 14 Вiдрахування до резервiв за
зобов'язаннями 1 203 - - - 1 203 15 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати** (453) (76) ( 8 312) (190)
(9 031) 16 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: прибуток/(збиток) (2 620) (3 467) 2 885 57 (3 145) * Рядок 3 "Iншi
операцiйнi доходи" за сегментом "Послуги клiєнтам" включає повернення ранiше списаної
заборгованостi, за сегментом "Iншi сегменти та операцiї" включає дохiд вiд оперативного лiзингу
(оренди). Таблиця 26.3 Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2017 рiк (тис.грн.) Рядок
Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Усього послуги iншим банкам послуги клiєнтам
операцiї з цiнними паперами 1 2 3 4 5 6 АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1 Активи сегментiв 2 967 450 149 720 153
137 2 Усього активiв сегментiв 2 967 450 149 720 153 137 3 Нерозподiленi активи* 422 11 707 1 141 4
Усього активiв 3 389 461 150 427 154 278 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ - 5 Зобов'язання сегментiв - 25
840 - 25 840 6 Усього зобов'язань сегментiв - 25 840 - 25 840 7 Нерозподiленi зобов'язання** 140 4 235 379
8 Усього зобов'язань 140 25 844 235 25 840 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI - 9 Капiтальнi iнвестицiї 22 596
611 37 864 61 071 10 Амортизацiя (1 690) (46) (2 832) (4 568) *Рядок 3 "Нерозподаленi активи" включає:
розрахунки за податками та обов’язковими платежами 872 тис.грн. витрати майбутнiх перiодiв 64 тис.грн.
дебiторська заборгованiсть за господарськими операцiями 134 тис.грн. iншi активи 71 тис.грн. **Рядок 7

"Нерозподаленi зобов'язання" включає: резерви за потенцiйними зобов’язаннями банку 111 тис.грн.
забезпечення оплати вiдпусток 268 тис.грн. Таблиця 26.4. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за
2016 рiк (тис.грн.) Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї
Усього послуги iншим банкам послуги клiєнтам операцiї з цiнними паперами 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВИ
СЕГМЕНТIВ 1 Активи сегментiв 1 250 256 59 969 - 61 475 2 Усього активiв сегментiв 1 250 256 59 969 61 475 3 Нерозподiленi активи* 48 603 423 16 1 090 4 Усього активiв 1 298 859 60 392 16 62 565
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ - 5 Зобов'язання сегментiв 17 521 39 267 - - 56 788 6 Усього зобов'язань
сегментiв 17 521 39 267 - - 56 788 7 Нерозподiленi зобов'язання** 21 262 184 7 474 8 Усього зобов'язань
17 542 39 529 183 7 57 262 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI 9 Капiтальнi iнвестицiї 2 642 33 664 23 615 879 60
800 10 Амортизацiя (172) (2 196) (1 541) (57) (3 966) *Рядок 3 "Нерозподаленi активи" включає: запаси
матерiальних цiнностей та витрати майбутнiх перiодiв 60 тис.грн. дебiторська заборгованiсть за
господарськими операцiями 79 тис.грн. розрахунки за податками та обов’язковими платежами 920
тис.грн. iншi нарахованi доходи 31 тис.грн. *Рядок 7 "Нерозподаленi зобов'язання" включає: резерви за
потенцiйними зобов’язаннями банку 111 тис.грн. забезпечення оплати вiдпусток 352 тис.грн. розрахунки
за податками та обов’язковими платежами 11 тис.грн. Таблиця 26.5. Iнформацiя про географiчнi регiони
(тис.грн.) Рядок Найменування статтi 2017 2016 Україна iншi країни Усього Україна iншi країни Усього 1
2 3 4 5 6 7 8 1 Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 16 072 - 16 072 11 539 - 11 539 2 Основнi засоби 56 503 - 56
503 56 719 - 56 719
ПРИМIТКА 27. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ Кредитний ризик Банк визначає
кредитний ризик як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через
неспроможнiсть сторони, що взяла на себе кредитнi зобов’язання, виконати будь-якi фiнансовi угоди з
Банком або в iнший спосiб виконати взятi на себе зобов’язання, у т. ч. ризик невиконання позичальником
(контрагентом Банку) зобов’язань за активними операцiями (тобто ризик того, що сплата позичальником
нарахованих доходiв i основного боргу за активними операцiями проводитиметься з вiдхиленням вiд
умов договору кредиту, iншого договору або взагалi не проводитиметься). Питання щодо
прийняття/уникнення кредитних ризикiв у межах своїх повноважень вирiшують Спостережна рада Банку,
Правлiння, Кредитний комiтет, Кредитне управлiння та iншi уповноваженi пiдроздiли Банку. Основним
принципом дiяльностi Банку при здiйсненнi кредитних операцiй є забезпечення необхiдного для
оптимального функцiонування Банку рiвня доходiв при мiнiмальному рiвнi ризику. Цей принцип
досягається завдяки диверсифiкацiї кредитного портфеля за фiнансовими iнструментами, продуктами,
галузями та бiзнес-лiнiями, узгодженостi обсягiв та структури кредитiв з обсягами та структурою пасивiв.
При здiйсненнi кредитних операцiй Банк керується вимогами до обмеження кредитного ризику,
встановленими Нацiональним банком України та внутрiшнiми лiмiтами кредитного ризику, якi
приймаються Технологiчним Комiтетом та затверджуються Головою Правлiння за пропозицiєю
Управлiння ризик - менеджменту. Так, протягом звiтного року у Банку дiяли такi внутрiшнi обмеження та
лiмiти щодо кредитних ризикiв: Внутрiшнi економiчнi нормативи кредитного ризику Н7 - Норматив
максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента Не бiльше 20% Н8 - Норматив великих
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кредитних ризикiв Не бiльше 500% Н9 - Норматив максимального розмiру кредитного ризику за
операцiями з пов'язаними з банком особами Не бiльше 23% Банк дотримувався як внутрiшнiх нормативiв
кредитного ризику, так i встановлених Нацiональним банком України. Звiтна дата Н7 - норматив
максимального розмiру кредитного ризику на 1 контрагента, не бiльше 25% Н8 - норматив великих
кредитних ризикiв, не бiльше 800% Н9 - норматив максимального розмiру кредитного ризику за
операцiями з пов'язаними з банком особами, не бiльше 25% 01.02.2017 0,14% 0% 0% 01.03.2017 0,10% 0%
0% 01.04.2017 0,06% 0% 0% 01.05.2017 0,04% 0% 0% 01.06.2017 0,03% 0% 0% 01.07.2017 0,03% 0% 0%
01.08.2017 0,03% 0% 0% 01.09.2017 0,03% 0% 0% 01.10.2017 0,03% 0% 0% 01.11.2017 0,03% 0% 0%
01.12.2017 0,03% 0% 0% 01.01.2018 0,03% 0% 0% Протягом звiтного року рiвень та вплив кредитного
ризику був несуттєвим, оскiльки кредитiв банкам та клiєнтам Банк не надавав. Кредитний ризик, який
вiдобразився у формах статистичної звiтностi Банку був зумовлений наявнiстю дебiторської
заборгованостi. Ринковий ризик Ринковий ризик або ризик позицiї – це наявний або потенцiйний ризик
для надходжень та капiталу, який випливає з прийняття Банком позицiй з цiнних паперiв, валют, товарiв
та похiдних iнструментiв. Ринковий ризик виникає в результатi невизначеностi фiнансового результату в
майбутньому у зв'язку з мiнливiстю чинникiв, що визначають цей результат - несприятлива змiна
процентних ставок, коливання ринкової вартостi фiнансових iнструментiв, змiна курсiв iноземних валют i
т.п. Основна небезпека ринкового ризику, як i будь-якого фiнансового ризику, полягає в тому, що вiн
призводить до нестабiльностi грошових потокiв у часi. Це, в остаточному рахунку, iстотно впливає на
основнi показники дiяльностi Банку, та, передусiм, на його фiнансову стiйкiсть. Банк приймає на себе
ризик за певну плату. Прибуток є винагородою за вдало взятий на себе ризик. Тому аналiз структури

ризику, його оцiнка, управлiння та врахування є невiд’ємною складовою полiтики та стратегiї
Банку.Ринковий ризик є багатокомпонентним i тiсно пов’язаний з багатьма видами ризику, але, в
основному, iз такими як процентний, фондовий (цiновий) та валютний. Сукупний розмiр ринкового
ризику визначається як сума усiх складових ринкового ризику: розмiр ризику за фiнансовими
iнструментами, чутливими до змiн процентних ставок (процентний ризик); розмiр ризику за вiдкритими
позицiями банку у iноземних валютах та банкiвських металах (валютний ризик); розмiр ризику за
фiнансовими iнструментами, чутливими до змiн ринкових цiн на фондовi цiнностi (фондовий ризик).
Кiлькiсна оцiнка ринкового ризику зводиться до визначення суми, яку Банк може втратити в результатi
здiйснення сукупностi вищеназваних операцiй. Такою оцiнкою є межа втрат за певний перiод, яка
виражена в грошових одиницях. З метою управлiння ринковим ризиком Банком застосовуються наступнi
iнструменти: встановлення лiмiтiв на суму конкретної угоди щодо купiвлi або продажу, якщо вона
укладається на умовах, за яких результат її проведення залежить вiд коливання ринкових цiн;
встановлення лiмiту на загальний розмiр валютної позицiї; лiмiту на сукупний розмiр iнвестицiйного
портфеля; встановлення лiмiтiв вкладень в цiннi папери та оцiнка волатильностi котирувань цiнних
паперiв; позаплановий перегляд лiмiтiв у випадку рiзкої змiни кон’юнктури ринку або значного зниження
ресурсної бази Банку; формування резервiв на покриття можливих збиткiв. Згiдно з внутрiшнiм
«Положенням про управлiння ринковими ризиками» загальний обсяг можливих втрат Банку внаслiдок
реалiзацiї ринкових ризикiв не повинен перевищувати 15% вiд регулятивного капiталу Банку. Валютний
ризик Мiра схильностi Банку до валютного ризику визначається: вiдкритою валютною позицiєю Банку за
рiзними iноземними валютами (тобто ступенем неврiвноваженостi балансових та позабалансових статей);
динамiкою валютних курсiв, яка визначається станом ринку. Основним методом управлiння валютною
позицiєю в умовах нестiйкостi фiнансового ринку є лiмiтування. При цьому пiд лiмiтом вiдкритої
валютної позицiї розумiється встановлене кiлькiсне обмеження на спiввiдношення мiж вiдкритою
валютною позицiєю i капiталом Банку. Лiмiти обмежують обсяг ризику, пов'язаного зi змiною курсiв
валют, який Банк готовий нести. При розрахунку лiмiтiв Банк керується принципом, за яким можливi
ризики по операцiї повиннi бути покритi власними коштами, якi у випадку виникнення втрат, можуть
бути спрямованi на їхнє погашення без збитку для iнших операцiй Банку. Банк регламентує свою
дiяльнiсть щодо управлiння валютною позицiєю вiдповiдно до Постанови Правлiння Нацiонального
банку України вiд 12.08.2005 №290 (зi змiнами та доповненнями) та окремих розпорядчих документiв,
якими установлюються лiмiти вiдкритої валютної позицiї. Крiм того, у звiтному роцi Банком були
встановленi та дiяли такi внутрiшнi лiмiти вiдкритої валютної позицiї: лiмiт довгої вiдкритої валютної
позицiї Банку за всiма iноземними валютами повинна бути не бiльше 0,98% вiд регулятивного капiталу
Банку; лiмiт короткої вiдкритої валютної позицiї Банку за усiма iноземними валютами не може
перевищувати 8% вiд регулятивного капiталу Банку. Валютний ризик також розглядається Банком у
тiсному взаємозв'язку з такими ризиками, як: кредитний ризик (при змiнi валютного курсу можуть
виникнути труднощi з погашенням кредитiв, якщо номiнал виражено в iноземнiй валютi); ризик
лiквiдностi (Банк повинен оцiнювати свою лiквiднiсть окремо в кожнiй валютi); юридичний ризик
(обов’язкове дотримання валютного законодавства України). Протягом звiтного року Банк дотримувався
як внутрiшнiх лiмiтiв вiдкритої позицiї, так i встановлених Нацiональним банком України. Таблиця 27.1.
Аналiз валютного ризику (тис.грн.) Рядок Найменування валюти на 31.12.2017 на 31.12.2016 монетарнi
активи монетарнi зобов'язання похiднi фiнансовi iнструменти чиста позицiя монетарнi активи монетарнi
зобов'язання похiднi фiнансовi iнструменти чиста позицiя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Долари США 331 - - 331 12
- - 12 2 Євро 348 - - 348 116 - - 116 3 Усього 679 - - 679 128 - - 128 Таблиця 27.2. Змiна прибутку або
збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, що
встановленi на звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими
(тис.грн.) Рядок Найменування статтi на 31.12.2017 на 31.12.2016 вплив на прибуток/ (збиток) вплив на
власний капiтал вплив на прибуток/(збиток) вплив на власний капiтал 1 2 3 4 5 6 1 Змiцнення долара
США на 5 % 17 17 1 1 2 Послаблення долара США на 5 % (17) (17) (1) (1) 3 Змiцнення євро на 5 % 17 17 6
6 4 Послаблення євро на 5 % (17) (17) (6) (6) Таблиця 27.3. Змiна прибутку або збитку та власного
капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, що встановлений як
середньозважений курс, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими (тис.грн.)
Рядок Найменування статтi Середньозважений валютний курс 2016 року Середньозважений валютний
курс 2015 року вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал вплив на прибуток/(збиток) вплив
на власний капiтал 1 2 3 4 5 6 1 Змiцнення долара США на 5 % 17 17 1 1 2 Послаблення долара США на
5 % (17) (17) (1) (1) 3 Змiцнення євро на 5 % 17 17 6 6 4 Послаблення євро на 5 % (17) (17) (6) (6)
Процентний ризик Процентний ризик це наявний або потенцiйний ризик для надходжень або капiталу,
який виникає внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок. Цей ризик впливає як на прибутковiсть
Банку (в короткостроковiй перспективi), так i на його економiчну вартiсть (в довгостроковiй перспективi).

Процентний ризик може виникнути у таких випадках: наявностi розбiжностей у термiнах повернення
наданих та залучених коштiв; наявностi розбiжностей у встановленнi ставок за активними та пасивними
операцiями (фiксованi ставки проти змiнних i навпаки); неправильного прогнозування кривої дохiдностi
Банку. Управлiння процентним ризиком здiйснюється за допомогою GAP- аналiзу (аналiзу
розриву/дисбалансу), а також шляхом управлiння термiнами, на якi Банк залучає або розмiщує кошти.
Цей аналiз проводиться на пiдставi iмiтацiйного розрахунку можливих втрат при рiзних напрямках змiн
процентних ставок. Це дозволяє розрахувати процентний прибуток/збиток Банку або можливi втрати
процентного прибутку, що дає змогу керiвництву Банку дослiджувати змiну показникiв процентного
ризику за рiзних економiчних умов. При визначеннi вiдкритої позицiї по процентному ризику активи та
пасиви i позабалансовi зобов'язання Банку, якi чутливi до змiни процентних ставок, розподiляються по
вiдповiдним перiодам повернення/погашення (для iнструментiв з фiксованою процентною ставкою) або
по термiнам змiни процентної ставки (для iнструментiв iз змiнною процентною ставкою). Таким чином,
управлiння процентним ризиком здiйснюється за допомогою наступних iнструментiв: вимiрювання,
оцiнка i порiвняння динамiки процентних ставок у Банку i середнiх ринкових, а також обсягiв активiв i
пасивiв, чуттєвих до змiни процентної ставки, GAP аналiз; структурування активiв i пасивiв Банку
вiдповiдно до правил, встановлених для управлiння ризиком лiквiдностi; аналiз розривiв мiж активами i
пасивами Банку по термiнах повернення активiв i погашення зобов'язань, чуттєвих до змiни процентної
ставки та зменшення розривiв. Крiм того, для оперативного реагування на змiни умов ринку, Банком
розраховуються такi показники, на якi встановленi такi внутрiшнi нормативи: доходнiсть процентних
активiв за мiсяць (приведена до рiчної) не менше 15%; вартiсть процентних зобов'язань за мiсяць
(приведена до рiчної) не бiльше 14%; чистий процентний спред не менше 3%; чиста процентна маржа за
мiсяць (приведена до рiчної) не менше 5%. Таблиця 27.4. Загальний аналiз процентного ризику (тис.грн.)
Рядок Найменування статтi На вимогу i менше 1 мiс. Вiд 1 до 6 мiс. Вiд 6 до 12 мiс. Бiльше року Усього 1
2 3 4 5 6 7 2017 рiк 1 Усього фiнансових активiв 142 668 7 052 - - 149 720 2 Усього фiнансових зобов'язань
163 - - 23 133 23 296 3 Чистий розрив за процентними ставками на кiнець дня 31 грудня 2017 року 142 505
7 052 - (23 133) 126 424 2016 рiк 4 Усього фiнансових активiв 20 582 34 559 6 365 0 61 506 5 Усього
фiнансових зобов'язань 399 0 0 56 390 56 789 6 Чистий розрив за процентними ставками на кiнець дня 31
грудня 2016 року 20 183 34 559 6 365 (56 390) 4 717 Станом на 31.12.2017 року Банк мав позитивнi
розриви мiж обсягами процентних активiв та процентних зобов’язань за усiма перiодами повернення
активiв та погашення зобов’язань (окрiм перiоду «Бiльше року»). У перiодах з позитивними розривами
зниження чистої процентної маржi може вiдбутись у разi зниження процентних ставок за активними,так i
за пасивними операцiями. При цьому може вiдбутись тiльки зменшення чистого процентного доходу, не
за одним термiном повернення/погашення активiв/зобов’язань Банк не наражається на отримання збитку
за чистим процентним доходом, тому рiвень вiдсоткового ризику класифiкується як прийнятний. Таблиця
27.5. Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами (%) Рядок Найменування статтi 2017
2016 гривня долари США євро iншi гривня долари США євро iншi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Активи 1 Кошти в
iнших банках 0,00% 0,05% - - 0,00% - - - 2 Борговi цiннi папери у портфелi банку на продаж - - - - 19,53% - - 3 Борговi цiннi папери у портфелi банку до погашення 14,69% - - - 18,52% - - - Зобов'язання 4
Субординований борг 9,72% - - - 11,01% - - - В таблицi 27.5 наведенi данi за середньозваженими
фiксованими процентними ставками, якi базуються на щоденнiй та щомiсячнiй звiтностi Iнший цiновий
ризик Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають
внаслiдок вiдсоткового чи валютного ризику) або ризик, що виникає вiд фiнансового iнструменту
внаслiдок змiн у цiнах на iнструменти власного капiталу. Станом за 31.12.2017 року Банк не мав
фiнансових iнструментiв, якi б наражали Банк на iнший цiновий ризик. Географiчний ризик.
Географiчний ризик оцiнюється за видами активiв та зобов’язань за країнами, у яких зареєстрованi
контрагенти банку (Україна, ОЕСР та iншi країни). Банк здiйснює контроль за ризиком змiни
законодавства i регуляторного середовища та оцiнює його вплив на дiяльнiсть банку. Такий пiдхiд
дозволяє зменшити потенцiйнi збитки вiд коливань iнвестицiйного клiмату в Українi. Географiчна
концентрацiя активiв та зобов’язань наведена у таблицях нижче. Таблиця 27.6. Аналiз географiчної
концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за 2017 рiк (тис.грн.) Рядок Найменування статтi Україна
Усього 1 2 3 4 Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 3 417 3 417 2 Цiннi папери в портфелi банку до
погашення 149 720 149 720 3 Усього фiнансових активiв 153 137 153 137 Зобов'язання 4 Кошти клiєнтiв 2
544 2 544 5 Субординований борг 23 296 23 296 6 Усього фiнансових зобов'язань 25 840 25 840 7 Чиста
балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 127 297 127 297 Таблиця 27.7. Аналiз географiчної
концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за 2016 рiк (тис.грн.) Рядок Найменування статтi Україна
Усього 1 2 3 4 Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 395 1 395 2 Цiннi папери в портфелi банку до
погашення 59 969 59 969 3 Iншi фiнансовi активи 31 31 4 Усього фiнансових активiв 61 395 61 395

Зобов'язання 5 Кошти клiєнтiв 20 20 6 Iншi фiнансовi зобов'язання 3 3 7 Субординований борг 56 766 56
766 8 Усього фiнансових зобов'язань 56 789 56 789 9 Чиста балансова позицiя за фiнансовими
iнструментами 4 606 4 606 Ризик лiквiдностi Лiквiднiсть є здатнiстю банку забезпечення своєчасного
виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованiстю мiж строками i сумами
погашення розмiщених активiв та строками i сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та
сумами iнших джерел i напрямiв використання коштiв (надання кредитiв, iншi витрати). Тому Банк
постiйно управляє своєю лiквiднiстю, пiдтримуючи її на достатньому рiвнi для своєчасного виконання
всiх прийнятих на себе зобов'язань з урахуванням їх обсягiв, строковостi й валюти платежiв, забезпечує
потрiбне спiввiдношення мiж власними та залученими коштами, формує оптимальну структуру активiв. В
частинi управлiння ризиком лiквiдностi Банком постiйно визначаються потреби у поточнiй та строковiй
лiквiдностi, обсяги фiнансування, необхiднi Банку для проведення операцiй. На щоденнiй та щомiсячнiй
основi здiйснюється аналiз руху залишкiв та оборотiв на рахунках, динамiки формування ресурсної бази
та структури i напрямкiв розмiщення тимчасово вiльних коштiв. Загальне управлiння ризиком лiквiдностi
у Банку базується на таких основних принципах: - перевага прiоритету лiквiдностi перед прибутковiстю; зважений пiдхiд до формування та пiдтримання на належному рiвнi лiквiдних засобiв Банку, уникнення
як їх надлишку, так i дефiциту; - планування та прогнозування дiй Банку у разi виникнення
незбалансованої лiквiдностi, критичних i кризових ситуацiй; - урахування взаємозв’язку ризику
лiквiдностi з iншими ризиками дiяльностi Банку. Зокрема управлiння ризиком лiквiдностi Банком
здiйснюється на основi планування/переднього прогнозування основних параметрiв лiквiдностi та
сценарного моделювання ризику. Для цього Банк: - у поточнiй дiяльностi враховує можливiсть
виникнення нестачi лiквiдностi у разi кризи на фiнансовому ринку або/та погiршення фiнансового стану
Банку та проводить стрес – тестування на перiодичнiй основi; - проводить прогнозування нормативiв
лiквiдностi; - встановлює внутрiшнi лiмiти лiквiдностi та щомiсячно проводить аналiз їх дотримання; - у
процесi управлiння балансом з метою мiнiмiзацiї ризику лiквiдностi, враховує взаємозв’язок ризику
лiквiдностi з iншими видами ризикiв Банку, економiчною та полiтичною ситуацiєю у поточнiй момент та
в перспективi. Управлiння ризиком лiквiдностi здiйснюється за допомогою таких iнструментiв: забезпечення виконання нормативiв лiквiдностi i нормативу обов'язкового резерву; - оцiнка чистої
лiквiдної позицiї; - диверсифiкацiя джерел залучення; - вимiрювання, оцiнка i порiвняння величин
коефiцiєнтiв лiквiдностi балансу Банку; - аналiз розривiв активiв i пасивiв Банку за термiнами повернення
активiв i погашення зобов'язань; - лiмiтування величин коефiцiєнтiв лiквiдностi балансу, а також величин
розривiв активiв i пасивiв Банку за термiнами повернення активiв i погашення зобов'язань; - непрацюючi
активи фiнансуються iншими пасивами й основним капiталом; - обсяг робочих активiв, що приносять
дохiд, повинний бути бiльше, нiж обсяг власного оборотного капiталу i термiнових депозитiв клiєнтiв.
Управлiння лiквiднiстю Банку здiйснюється у стандартному та антикризовому режимах. «Полiтика
управлiння активами та пасивами» та «Положення про управлiння основними банкiвськими ризиками»
регламентує управлiння лiквiднiстю у стандартному режимi, а управлiння лiквiднiстю в антикризовому
режимi регламентується «Положенням про антикризове управлiння та порядок взаємодiї пiдроздiлiв в
умовах кризи лiквiдностi». Для забезпечення виконання своїх поточних зобов'язань протягом одного
операцiйного дня Банк завжди має не тiльки мiнiмально необхiдний обсяг високолiквiдних активiв, але й
резервний запас коштiв для виконання непередбачених платежiв. Фактичнi значення нормативу миттєвої
лiквiдностi протягом усього року значно перевищували нормативнi значення та на звiтнi дати були
такими: На дату Нормативне значення Фактичне значення нормативу, % Запас виконання нормативу, %
01.02.2017 20% 68902,27% 68882,27% 01.03.2017 20% 55644,16% 55624,16% 01.04.2017 20% 101362,03%
101342,03% 01.05.2017 20% 41736,03% 41716,03% 01.06.2017 20% 79850,86% 79830,86% 01.07.2017 20%
64575,99% 64555,99% 01.08.2017 20% 133,68% 113,68% 01.09.2017 20% 133,44% 113,44% 01.10.2017 20%
131,48% 111,48% 01.11.2017 20% 129,65% 109,65% 01.12.2017 20% 1815,22% 1795,22% 01.01.2018 20%
964,25% 944,25% Виконання поточних зобов'язань протягом одного календарного мiсяця забезпечується
встановленням мiнiмально необхiдного обсягу активiв Банку для виконання обсягу зобов'язань такого
термiну, але фактичнi показники нормативу поточної лiквiдностi свiдчать про те, що протягом звiтного
року Банк мав обсяг активiв з кiнцевим строком погашення до 31 дня, що значно перевищував мiнiмально
необхiдний: На дату Нормативне значення Фактичне значення нормативу, % Запас виконання
нормативу, % 01.02.2017 40% 213695,72% 213655,72% 01.03.2017 40% 166092,47% 166052,47%
01.04.2017 40% 250311,33% 250271,33% 01.05.2017 40% 86738,13% 86698,13% 01.06.2017 40%
143864,11% 143824,11% 01.07.2017 40% 89539,93% 89499,93% 01.08.2017 40% 147,16% 107,16%
01.09.2017 40% 147,26% 107,26% 01.10.2017 40% 144,96% 104,96% 01.11.2017 40% 143,13% 103,13%
01.12.2017 40% 6891,96% 6851,96% 01.01.2018 40% 5814,20% 5774,20% Виконання поточних зобов'язань
протягом одного року забезпечується встановленням мiнiмально необхiдного обсягу активiв Банку для
виконання обсягу зобов'язань такого термiну, але фактичнi показники нормативу короткострокової

лiквiдностi свiдчать про те, що протягом звiтного року Банк мав обсяг активiв з кiнцевим строком
погашення до 1 року, що теж значно перевищував мiнiмально необхiдний: На дату Нормативне значення
Фактичне значення нормативу, % Запас виконання нормативу, % 01.02.2017 40% 213695,72% 213655,72%
01.03.2017 40% 166092,47% 166052,47% 01.04.2017 40% 250311,33% 250271,33% 01.05.2017 40%
86738,13% 86698,13% 01.06.2017 40% 143864,11% 143824,11% 01.07.2017 40% 89539,93% 89499,93%
01.08.2017 40% 147,16% 107,16% 01.09.2017 40% 147,26% 107,26% 01.10.2017 40% 144,96% 104,96%
01.11.2017 40% 143,13% 103,13% 01.12.2017 40% 6891,96% 6851,96% 01.01.2018 40% 5814,20% 5774,20%
Таблиця 27.8. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за 2017 рiк (тис.грн.) Рядок
Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв
Понад 5 рокiв Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Кошти клiєнтiв: 2 544 - - - - 2 544 2 Субординований борг 163 - - 23
133 - 23 296 3 Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 2 707 - - 23 133 - 25
840 Таблиця 27.9. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за 2016 рiк (тис.грн.) Рядок
Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Понад 5 рокiв Усього 1 2 3 7 8 1 Кошти клiєнтiв 20 0 20 2
Субординований борг 376 56 390 56 766 3 Iншi фiнансовi зобов'язання 3 0 3 4 Усього потенцiйних
майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 399 56 390 56 789 Таблиця 27.10. Аналiз фiнансових
активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за 2017 рiк
(тис.грн.) Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс.
до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 3 417 - - - - 3 417
2 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 142 668 7 052 - - - 149 720 3 Усього фiнансових активiв 146
085 7 052 - - - 153 137 Зобов'язання 4 Кошти клiєнтiв 2 544 - - - - 2 544 5 Субординований борг 163 - - 23
133 - 23 296 6 Усього фiнансових зобов'язань 2 707 - - 23 133 - 25 840 7 Чистий розрив лiквiдностi на
кiнець дня 31 грудня 143 378 7 052 - (23 133) - 127 297 8 Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31
грудня 143 378 150 430 150 430 127 297 127 297 Таблиця 29.11. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань
за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за 2016 рiк (тис.грн.) Рядок
Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв
Понад 5 рокiв Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 395 - - - - 1 395 2 Цiннi
папери в портфелi банку до погашення 19 045 - 40 924 - - 59 969 3 Iншi фiнансовi активи 31 - - - - 31 4
Усього фiнансових активiв 20 471 - 40 924 - - 61 395 Зобов'язання 5 Кошти клiєнтiв 20 - - - - 20 6 Iншi
фiнансовi зобов'язання 3 - - - - 3 7 Субординований борг 376 - - - 56 390 56 766 8 Усього фiнансових
зобов'язань 399 - - - 56 390 56 789 9 Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 20 072 - 40 924 (56 390) 4 606 10 Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 20 072 20 072 60 996 60 996 4 606
Концентрацiя iнших ризикiв Суттєвими банкiвськими ризиками, на якi ще наражається Банк у своїй
дiяльностi, є: Операцiйний ризик За джерелом виникнення даний ризик можна розподiлити на технiчний i
технологiчний, а також ризик, що пов'язаний з впливом людського фактору. Технiчнi i технологiчнi
ризики мiстять у собi ризик помилки при розробцi комп'ютерних програм, збiй у мережi чи каналах
телекомунiкацiй, неадекватне чи вiдсутнє планування на випадок непередбачених обставин у ситуацiї
збою систем телекомунiкацiй, ризик помилок у процедурах, технологiях (продуктах) та системах
контролю. Для забезпечення оцiнки та управлiння операцiйним ризиком у Банку здiйснюється ряд
заходiв, а саме: - розробка стандартних операцiйних процедур та положень; - погодження процедурних
питань мiж структурними пiдроздiлами; - наявнiсть та дотримання технологiчних карт здiйснення
операцiй; - реалiзацiя операцiйних процедур в iнформацiйних системах; - iдентифiкацiя клiєнтiв Банку; аналiз операцiї перед її здiйсненням; - верифiкацiя, авторизацiя документiв; - застосування
автоматизованих систем обробки iнформацiї при виконаннi операцiй, що прискорює швидкiсть
виконання та обробки, зменшує питому вагу "ручної" обробки iнформацiї; - чiткий розподiл обов’язкiв та
повноважень щодо здiйснення операцiй; - встановлення строкiв виконання робiт та контроль за їх
виконанням; - вдосконалення системи контролю за операцiйними технологiчними процесами; впровадження сучасних iнформацiйних технологiй передачi даних, захисту iнформацiї; - розробка
посадових iнструкцiй та ретельне виконання їх вимог кожним спiвробiтником; - колегiальне прийняття
рiшень на пiдставi аналiзу прогнозних розрахункiв тих або iнших видiв операцiй; - своєчасний та повний
облiк операцiй з клiєнтами або контрагентами, контроль за дотриманням облiкової полiтики Банку та
вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; - реєстрацiя вхiдної i вихiдної
кореспонденцiї Банку; - надання актуальної аналiтичної iнформацiї керiвництву за допомогою
автоматизованих засобiв; - створення резервних копiй ОДБ, застосування процесiв дублювання та
вiдновлення iнформацiї. - пiдготовка та навчання персоналу; - стимулювання та мотивацiя персоналу у
належному та сумлiнному виконаннi своїх службових обов’язкiв; - подвiйний контроль та перевiрка
вiдповiдностi виконання виконавцями особливо важливих та вiдповiдальних технологiчних процедур та
операцiй. Управлiння операцiйними ризиками, а також iнформацiйними ризиками, якi тiсно пов’язанi з
операцiйними, здiйснюється Управлiнням iнформацiйної безпеки на пiдставi та вiдповiдно до вимог

внутрiшнiх нормативних документiв Банку. Стратегiчний ризик Ризик виникнення збиткiв у результатi
помилок (недолiкiв), допущених при прийняттi рiшень, що визначають стратегiю дiяльностi i розвитку
Банку, i виражаються в неврахуваннi або в недостатньому облiку можливих небезпек, що можуть
загрожувати дiяльностi Банку, неправильному чи недостатньо обґрунтованому визначеннi перспективних
напрямкiв дiяльностi, у яких Банк може досягти переваги перед конкурентами, у вiдсутностi забезпечення
чи забезпеченнi в неповному обсязi необхiдних ресурсiв (фiнансових, матерiально-технiчних, людських) i
органiзацiйних мiр (управлiнських рiшень), що повиннi забезпечити досягнення стратегiчних цiлей
дiяльностi Банку. Для попередження стратегiчного ризику Банк: - змiцнює престиж Банку на
банкiвському ринку; - розробляє збалансованi стратегiчнi та тактичнi цiлi Банку; - збiльшує обсяги
довгострокової ресурсної бази; - розробляє новi банкiвськi продукти та розвиває банкiвськi технологiї; проводить роботу щодо зменшення витрат при наданнi послуг. Управлiння наявним стратегiчним
ризиком здiйснюється Банком шляхом узгодження стратегiчних цiлей, бiзнес-стратегiй, ресурсiв, а також
якостi реалiзацiї цiлей Банку. Стратегiчний ризик вимiрюється кiлькiсним шляхом, а саме: - обчисленням
вiдхилень планових показникiв вiд фактичних за пiдсумками роботи у фiнансовому роцi на перiодi не
менш трьох рокiв (стратегiчне планування); - проведенням оцiнки виконання Банком стратегiчного плану
(у тому числi бюджету) та аналiзу вiдхилень; - проведенням оцiнки та визначенням сильних та слабких
сторiн, загроз та можливостей Банку (SWOT аналiз). Стратегiчний план у разi необхiдностi розглядається
та у разi необхiдностi коригується вiдповiдно до змiн ринкових умов та потреб Банку щодо фiнансових,
операцiйно - технологiчних та кадрових ресурсiв. Юридичний ризик Юридичний ризик - це наявний або
потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через порушення або недотримання банком
вимог законiв, пiдзаконних нормативно-правових актiв, угод, прийнятої практики або етичних норм, а
також через можливiсть двозначного тлумачення встановлених законiв або правил. Юридичний ризик це ймовiрнiсть того, що судовi процеси, несприятливi судовi рiшення або контракти, проти яких не можна
висунути претензiї в судi, можуть перервати операцiї або погано вплинути на них чи на стан банку.
Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцiй та адмiнiстративних стягнень,
необхiдностi грошового вiдшкодування збиткiв, погiршення репутацiї, погiршення позицiй Банку на
ринку, звуження можливостей для розвитку i зменшення можливостей правового забезпечення виконання
угод. Банком постiйно виконуються ряд заходiв для запобiгання та мiнiмiзацiї юридичного ризику, а
саме: дотримання Законiв України i нормативних документiв Нацiонального банку України; монiторинг
змiн у законодавствi, якi можуть вплинути на фiнансовий стан Банку або спричинити змiну параметрiв
його дiяльностi; проведення перевiрки легiтимностi i прийнятностi вiдносин з клiєнтами та
контрагентами, в тому числi перевiрки вiдповiдностi усiх контрактiв та угод чинному законодавству
України; вiдображення у положеннях, iнструкцiях, порядках i технологiчних картах кожного процесу та
операцiї; розробка умов типових договорiв, що укладаються Банком та їхнiй своєчасний перегляд;
створення належних механiзмiв контролю (внутрiшнiй та зовнiшнiй аудит) для забезпечення дотримання
норм законодавства та нормативно-правових актiв, вимог внутрiшньої нормативної бази та укладених
угод.
ПРИМIТКА 28. УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ Банк здiйснює полiтику управлiння капiталом, що
базується на розумiннi природи i характеру дiяльностi банку з визначенням ризикiв, що властивi
операцiям банку та визначенням їхнього впливу на достатнiсть власного капiталу. Банк визнає, що
основним призначенням капiталу є покриття рiзноманiтних ризикiв та забезпечення захисту вкладiв,
фiнансової стiйкостi та стабiльної дiяльностi. У 2017 роцi перед Банком стояло завдання збiльшення свого
капiталу, яке вiдбулося наприкiнцi звiтного року через збiльшення статутного капiталу Банку шляхом
оплати додаткової емiсiї акцiй Банку на 124 млн. грн. Таблиця 28.1. Структура регулятивного капiталу
(тис.грн.) Рядок Найменування статтi 2017 2016 1 2 3 4 Основний капiтал 1.1 Фактично сплачений
зареєстрований статутний капiтал 244 000 120 000 1.2 Резервнi фонди 4 044 4 044 1.3 Емiсiйнi рiзницi
(262) (99) 1.4 Зменшення основного капiталу (63 336) (61 939) 1.4.1 Нематерiальнi активи за мiнусом суми
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зносу (115) (114) 1.4.2 Збитки минулих рокiв (61 809) (58 664) 1.4.3 Розрахунковий збиток поточного року
(1 412) (3 161) 1.5 Усього основний капiтал 184 446 62 006 Додатковий капiтал 2.1 Субординований борг,
що враховується до капiталу 25 600 60 000 2.2 Усього додатковий капiтал 25 600 60 000 3 Усього
регулятивний капiтал 210 046 122 006 Фактичнi значення нормативу достатностi (адекватностi)
регулятивного капiталу (при нормативному значення не менше 10%) протягом звiтного року (у
порiвняннi з попереднiм роком) не тiльки дотримувались, але й мали значний запас дотримання: На дату
Фактичне значення нормативу, % На дату Фактичне значення нормативу, % 01.02.2016 205,63%
01.02.2017 209,05% 01.03.2016 204,36% 01.03.2017 208,42% 01.04.2016 209,03% 01.04.2017 206,15%
01.05.2016 208,81% 01.05.2017 184,85% 01.06.2016 199,90% 01.06.2017 183,76% 01.07.2016 203,17%
01.07.2017 181,66% 01.08.2016 209,63% 01.08.2017 88,15% 01.09.2016 209,32% 01.09.2017 88,18%

01.10.2016 208,86% 01.10.2017 85,95% 01.11.2016 209,01% 01.11.2017 84,74% 01.12.2016 208,55%
01.12.2017 388,69% 01.01.2017 210,24% 01.01.2018 359,48%
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ПРИМIТКА 29. ПОТЕНЦIЙНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БАНКУ а) розгляд справ у судi Станом на 31.12.2017
року Банк виступає стороною рiзних судових процесiв та спорiв. Потенцiйнi зобов’язання, ризик вибуття
грошових коштiв за яким оцiнено як високий, становлять 111 тис.грн. Резерв за такими зобов’язаннями
сформовано в повному обсязi та становить 111 тис.грн. (примiтка 16). б) потенцiйнi податковi
зобов’язання банку Станом на 31 грудня 2017 Банк не мав потенцiйних податкових зобов'язань. в)
зобов’язання за капiтальними iнвестицiями На 31.12.2017 року Банк не мав зобов'язань щодо придбання
основних засобiв та нематерiальних активiв. г) зобов’язання оперативного лiзину (оренди) На 31.12.2017
року у Банка зобов'язання оперативного лiзингу вiдсутнi. д) зобов’язання з кредитування За станом на 31
грудня 2017 року Банк не мав зобов'язань з кредитування. Станом на 31 грудня 2017 року Банк не мав
часток в асоцiйованих компанiях, та не нiс солiдарної вiдповiдальностi з iншими iнвесторами по
зобов'язанням асоцiйованих компанiй. Станом на 31 грудня 2017 року Банк не мав активiв, наданих в
заставу, та активiв в заставi щодо яких були передбаченi обмеження, пов'язанi з володiнням,
користуванням та розпорядженням ними.

ПРИМIТКА 30. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Справедлива вартiсть – цiна,
яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж
учасниками ринку на дату операцiї. Наданi (отриманi) кредити, розмiщенi (залученi) вклади (депозити)
пiд час первiсного визнання банк оцiнює за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на операцiю.
Справедлива вартiсть фiнансового iнструменту пiд час первiсного визнання, як правило дорiвнює
фактичнiй цiнi операцiї. Справедлива вартiсть найкраще пiдтверджується iснуючими ринковими цiнами.
Справедливу вартiсть iнструментiв, щодо яких немає котирувань на активному ринку, Банк визначав за
допомогою методик оцiнки. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв iз плаваючою процентною
ставкою, що не котируються на активному ринку, дорiвнює їхнiй балансовiй вартостi. Справедлива
вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою, якi не мають ринкових котирувань, була
розрахована на основi оцiночних майбутнiх очiкуваних грошових потокiв, дисконтованих iз
застосуванням поточних процентних ставок для нових iнструментiв, що мають подiбний кредитний ризик
та строк до погашення, який залишився. Ставки дисконтування, що використовуються, залежать вiд
валюти та строку погашення iнструменту, а також вiд кредитного ризику контрагента. Таблиця 30.1.
Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки активiв
та зобов’язань станом на 31 грудня 2017 року (тис.грн.) Рядок Назва статтi Справедлива вартiсть за
рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть Балансова вартiсть Ринковi котирування (1-й
рiвень) Модель оцiнки, що використовує спостережнi данi (2-й рiвень) Модель оцiнки, що використовує
показники, не пiдтвердженi ринковими даними (3-й рiвень) 1 2 3 4 5 6 7 I ФIНАНСОВI АКТИВИ 1
Грошовi кошти та їх еквiваленти 3 417 - - 3 417 3 417 1.1 готiвковi кошти 901 - - 901 901 1.2 кошти в
Нацiональному банку України (крiм обов’язкових резервiв) 1 837 - - 1 837 1 837 1.3 кореспондентськi
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рахунки, депозити та кредити овернай у банках 679 - - 679 679 2 Цiннi папери в портфелi банку до
погашення - - 149 720 149 720 149 720 2.1 Державнi облiгацiї - - 128 629 128 629 128 629 2.2 Депозитнi
сертифiкати НБУ - - 21 091 21 091 21 091 3 Iншi фiнансовi активи: - - - - - 3.1. iншi фiнансовi активи - - - - 4 Iнвестицiйна нерухомiсть - 27 808 - 27 808 27 808 5 Основнi засоби та нематерiальнi активи - 28 695 - 28
695 28 695 5.1 будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 28 580 - 28 580 28 580 5.2 нематерiальнi активи
- 115 - 115 115 6 Усього активiв 3 417 56 503 149 720 209 640 209 640 II ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 7
Кошти клiєнтiв - - 2 544 2 544 2 544 7.1 Iншi юридичнi особи - - 2 544 2 544 2 544 8 Субординований борг
- - 23 296 23 296 23 296 9 Усього фiнансових зобов’язань - - 25 840 25 840 25 840 Таблиця 30.2.
Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки активiв
та зобов*язань за 2016 рiк (тис.грн.) Рядок Назва статтi Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки
Усього справедлива вартiсть Балансова вартiсть Ринковi котирування (1-й рiвень) Модель оцiнки, що
використовує спостережнi данi (2-й рiвень) Модель оцiнки, що використовує показники, не пiдтвердженi
ринковими даними (3-й рiвень) 1 2 3 4 5 6 7 I АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 395 0 0 1 395
1 395 1.1 готiвковi кошти 512 0 0 512 512 1.2 кошти в Нацiональному банку України (крiм обов’язкових
резервiв) 755 0 0 755 755 1.3 кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернай у банках 128 0 0 128
128 2 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 59 969 0 0 59 969 59 969 2.1 Державнi облiгацiї 40 924
0 0 40 924 40 924 2.2 Депозитнi сертифiкати НБУ 19 045 19 045 19 045 3 Iншi фiнансовi активи: 0 0 31 31
31 3.1. iншi фiнансовi активи 0 0 31 31 31 4 Iнвестицiйна нерухомiсть 0 27 855 0 27 855 27 855 5 Основнi
засоби та нематерiальнi активи 0 28 978 0 28 978 28 978 5.1 будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 0 28
864 0 28 864 28 864 5.2 нематерiальнi активи 0 114 0 114 114 9 Усього активiв 61 364 56 833 31 118 228
118 228 II ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 6 Кошти клiєнтiв 0 0 20 20 20 6.1 Iншi юридичнi особи 0 0 20 20 20 7 Iншi

фiнансовi зобов’язання 0 0 3 3 3 7.1 Iншi фiнансовi зобов’язання 0 0 0 0 0 8 Субординований борг 0 0 56
766 56 766 56 766 9 Усього зобов’язань 0 0 56 789 56 789 56 789
ПРИМIТКА 31. ПОДАННЯ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ ЗА КАТЕГОРIЯМИ ОЦIНКИ Для цiлей
оцiнки МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» встановлює такi кагегорiї фiнансових
активiв: (а) кредити та дебiторська заборгованiсть, (б) фiнансовi активи, доступнi для продажу, (в)
фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий
результат та (г) iнвестицiї, утримуванi до погашення. Фiнансовi активи, що облiковуються за
справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат, подiляються на двi категорiї: (i)
активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток при початковому
визнаннi, та (ii) активи, вiднесенi до категорiї призначених для торгiвлi. Нижче в таблицях наведена
звiрка фiнансових активiв з цими категорiями оцiнки станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв.
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Таблиця 31.1. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за 2017 рiк (тис.грн.) Рядок Найменування статтi
Кредити та дебiторська заборгованiсть Iнвестицiї, утримуванi до погашення Усього 1 2 3 4 5 ФIНАНСОВI
АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 3 417 - 3 417 2 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 149 720 149 720 3 Усього фiнансових активiв 3 417 149 720 153 137 Таблиця 31.1. Фiнансовi активи за
категорiями оцiнки за 2016 рiк (тис.грн.) Рядок Найменування статтi Кредити та дебiторська
заборгованiсть Iнвестицiї, утримуванi до погашення Усього 1 2 3 4 5 ФIНАНСОВI АКТИВИ 1 Грошовi
кошти та їх еквiваленти 1 395 0 1 395 2 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 0 59 969 59 969 3
Iншi фiнансовi активи: 31 0 31 3.1. iншi фiнансовi активи 31 0 31 4 Усього фiнансових активiв 1 426 59
969 61 395
ПРИМIТКА 32. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ Операцiї iз пов’язаними сторонами У ходi
своєї звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї iз рiзними контрагентами. Сторони вважаються
пов’язаними у випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює
суттєвиц вплив на iншу сторону при прийняттi управлiнських рiшень. Протягом звiтного перiоду доходи
вiд операцiй iз пов’язаними сторонами становили 126 тис.грн.. а залишок коштiв на рахунку клiєнта –
пов’язаної з банком особи станом на 31.12.2017 року становить 2 538 тис.грн. (процентна ставка 0,0%).
Протягом попереднього 2016 року Банк не здiйснював операцiй iз пов’язаними сторонами. Таблиця 32.1.
Виплати провiдному управлiнському персоналу (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 31.12.2017
31.12.2016 витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання 1 2 3 4 5 6 1 Поточнi
виплати працiвникам 2 150 53 1 562 196 Операцiї iз суб’єктами господарювання, пов’язаними з органами
влади Протягом майже усього 2017 року та станом на 31 грудня 2016 року Банк був на 98,3275% у
32 власностi Держави пiд контролем Фонду державного майна України. Суб’єкти господарювання, зв’язанi
iз органами державної влади – суб’єкти господарювання, якi контролюються, перебувають пiд спiльним
контролем або суттєвим впливом органiв державної влади. Органи державної влади – органи державної
влади, урядовi агенцiї та подiбнi органи державної влади. Протягом звiтного та попереднього звiтного
року Банк здiйснював наступнi операцiї з суб’єктами господарювання, пов’язаними iз органами влади:
(тис.грн.) Залишки за операцiями iз суб’єктами господарювання, пов’язаними iз органами державної
влади 31.12.2017 31.12.2016 Кореспондентський рахунок в Нацiональному банку України 1 948 866
Кореспонденськi рахунки в iнших банках 679 128 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 149 720 59
969 Субординований борг 23 296 56 766 Доходи та витрати за операцiями iз суб’єктами господарювання,
пов’язаними iз органами державної влади 31.12.2017 31.12.2016 Процентнi доходи за коштами,
розмiщеними на кореспондентських рахунках 44 0 Процентнi доходи за цiнними паперами 9 895 11 206
Процентнi витрати за субординованим боргом (7 037) (6 981)
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ПРИМIТКА 33. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ Пiсля завершення звiтного перiоду та до дати складання
цього звiту значнi подiї, що могли б вплинути на результати цiєї фiнансової звiтностi, не вiдбувались.

