
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.  

Член Правлiння - 
директор з 

операцiйної роботи 
      

IЗБIНСЬКА Г.М. 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
26.07.2017 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

2. Організаційно-правова форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 
14352406 

4. Місцезнаходження 
м. Київ , Печерський, 01601, м.Київ, вул. Мечникова, буд. 3 

5. Міжміський код, телефон та факс 
(056) 787-02-64 (056) 787-02-63 

6. Електронна поштова адреса 
Aleksandra.Korsun@creditdnepr.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.07.2017 

 (дата) 
2. Річна інформація 
опублікована у 

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку 141   28.07.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці www.creditdnepr.com.ua 

в мережі 
Інтернет 28.07.2017 

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

7. Інформація про посадових осіб емітента: 
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
9. Інформація про загальні збори акціонерів X 
10. Інформація про дивіденди  
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 X 
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 
протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X 
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  
3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 
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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) X 
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 
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - не надаються, оскiльки 
протягом звiтного року Емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб. 
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - не надається, оскiльки посада 
корпоративного секретаря у Банку вiдсутня. 
7. 2) iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента - не надається, 
оскiльки посадовi особи не володiють акцiями емiтента.  
10. Iнформацiя про дивiденди - не надається, оскiльки протягом звiтного перiоду дивiденди 
Емiтентом не виплачувались. 
12. 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - не надається, оскiльки Емiтент 
протягом звiтного перiоду не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв (випуск яких пiдлягає 

 



4 
 

реєстрацiї). 
12. 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери - не надається, оскiльки протягом звiтного перiоду 
Емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв. 
12. 5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - не надається, оскiльки 
Емiтент не здiйснював викуп акцiй власної емiсiї протягом звiтного перiоду. 
14. 2) iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента - не надається, оскiльки розрахунок 
вартостi чистих активiв не здiйснювався, тому що емiтент є банком. 
14. 4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - не надається, 
оскiльки емiтент є банком, та не займається видами дiяльностi, що класифiкується як 
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та 
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
14. 5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - не надається, оскiльки емiтент є 
банком, та не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна 
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором 
видiв економiчної дiяльностi. 
14. 6) iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв - не надається, оскiльки Емiтент протягом звiтного перiоду не приймав рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 
14. 7) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв - 
не надається, оскiльки Емiтент протягом звiтного перiоду не приймав рiшення про надання 
згоди на вчинення значних правочинiв. 
14. 8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 
вчинення яких є заiнтересованiсть - не надається, оскiльки Емiтент протягом звiтного перiоду 
не приймав рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть. 
15. iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - не надається, оскiльки 
протягом звiтного перiоду в обiгу не перебували забезпеченi облiгацiї Банку. 
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював 
випуск таких. 
19. 1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям - не надається, оскiльки 
емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
19. 2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн 
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду - не 
надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
19. 3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення 
нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - не надається, оскiльки емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
19. 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних 
активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду - не надається, оскiльки емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
19. 5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi 
активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного перiоду - не надається, 
оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 
якi включенi до складу iпотечного покриття - не надається, оскiльки емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв. 
21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - не надається, оскiльки емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - не надається, оскiльки емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв. 
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23. Основнi вiдомостi про ФОН - не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск 
сертифiкатiв ФОН. 
24. Iнформацiя про випуск сертифiкатiв ФОН - не надається, оскiльки емiтент не здiйснював 
випуск сертифiкатiв ФОН. 
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - не надається, оскiльки емiтент не 
здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. 
26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - не надається, оскiльки емiтент не здiйснював 
випуск сертифiкатiв ФОН. 
27. Правила ФОН - не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. 
32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - не надається, 
оскiльки емiтент є банком. 
33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск 
(емiсiю) цiльових цiнних паперiв, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами 
нерухомостi. 
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III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
А01 №054891 

3. Дата проведення державної реєстрації 
07.07.1993 

4. Територія (область) 
м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 
1521000000.00 

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) 

832 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

64.19 Iншi види грошового посередництва 
- - 
- - 

10. Органи управління підприємства 
Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова Рада; Правлiння.  

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 

32007102101026 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті 

Нацiональний банк України 
5) МФО банку 

300001 
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6) поточний рахунок 
32000102101 

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 

Банкiвська лiцензiя  70 13.10.2011 Нацiональний 
банк України Необмежена 

Опис 
на право надання банкiвських послуг, визначених 
частиною третьою статтi 47 Закону України "Про 

банки i банкiвську дiяльнiсть". 

  

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй 70-2 26.01.2015 Нацiональний 
банк України Необмежена 

Опис 

на право здiйснення валютних операцiй згiдно з 
додатком. Власник цiєї Генеральної лiцензiї 
зобов'язаний дотримуватися встановлених 

законодавством України i Нацiональним банком 
України вимог щодо проведення зазначених у нiй 
валютних операцiй. Генеральна лiцензiя не дiйсна 

без додатка. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi 
цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть) 

АЕ 
№294746 14.02.2015 

Нацiональна 
комiсiя з 
цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис З 17.10.2012 строк дiї лiцензiї необмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi 
цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть) 

АЕ 
№294745 14.02.2015 

Нацiональна 
комiсiя з 
цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис З 17.10.2012 строк дiї лiцензiї необмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна 
дiяльнiсть (депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи)  

АЕ 
№294657 13.01.2015 

Нацiональна 
комiсiя з 
цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис З 12.10.2013 строк дiї лiцензiї необмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна 
дiяльнiсть (дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв) 

АЕ 
№294659 13.01.2015 

Нацiональна 
комiсiя з 
цiнних 

Необмежена 
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паперiв та 
фондового 

ринку 

Опис З 12.10.2013 строк дiї лiцензiї необмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна 
дiяльнiсть (дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного 

iнвестування) 

АЕ 
№294658 13.01.2015 

Нацiональна 
комiсiя з 
цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис З 12.10.2013 строк дiї лiцензiї необмежений. 

  

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 
рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 
агентства 

(уповноважене, 
міжнародне) 

Дата визначення або 
поновлення рейтингової 

оцінки емітента або цінних 
паперів емітента 

Рівень кредитного рейтингу 
емітента або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

ТОВ «РЕЙТИНГОВЕ 
АГЕНТСТВО «IВI-

РЕЙТИНГ» 

уповноважене рейтингове 
агентство 29.11.2016 Довг.кред.рейт.uaA-,з прогн."у 

розвиток" 

ТОВ «РЕЙТИНГОВЕ 
АГЕНТСТВО «IВI-

РЕЙТИНГ» 

уповноважене рейтингове 
агентство 29.11.2016 Рейт.надiйн.банк.вклад.4+ (вис. 

надiйн) 

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

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику 

та/або учаснику (від загальної 
кількості) 

БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ 
ЛIМIТЕД (BRANCROFT 
ENTERPRISES LIMITED)  

НЕ 107884 
-Кiпр Нiкосiя вул. Мiкiнон, 

12, ЛАВIНIА КОРТ,6-й 
поверх П.С.1065 

100 

Прізвище, ім`я, по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику 

та/або учаснику (від загальної 
кількості) 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 
Голова Наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
ДУДНИК Андрiй Петрович 
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3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
НС 264261 24.03.1997 Корсунь-Шевченкiвським РВУ МВС України в Черкаськiй областi 
4) рік народження** 
1976 
5) освіта** 
Вища, Київський Унiверситет iм. Тараса Шевченка, Iнститут мiжнародних вiдносин, рiк 
закiнчення - 1997 р., спецiальнiсть - "Мiжнароднi економiчнi вiдносини"; Магiстр мiжнародних 
економiчних вiдносин 
6) стаж роботи (років)** 
16 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IСТВАН», Виконавчий директор з 
iнвестицiйної дiяльностi Апарату виконавчого директора з iнвестицiйної дiяльностi 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
01.02.2016 на 3 роки 
9) Опис 
Голова Нагладової ради має наступнi повноваження: органiзує роботу Наглядової ради; скликає 
засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує 
ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; органiзує роботу зi створення комiтетiв Наглядової 
ради, висування членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує їх дiяльнiсть; 
звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради; пiдтримує постiйнi контакти iз 
iншими органами та посадовими особами Банку; здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до 
законодавства, стутуту та внутрiшнiх положень Банку. Голова Наглядової ради зобов’язаний: 
дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися 
у своїй дiяльностi чинним законодавством України, статутом, положенням про наглядову раду 
Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi загальними 
зборами акцiонерiв та наглядовою радою. Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди, у тому 
числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню 
вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Банку.  
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 
01.02.2016 р. одноосiбним акцiонером Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД 
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED) у зв'язку iз обранням нового складу Наглядової ради 
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". Головою Наглядової ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» було 
обрано ДУДНИКА Андрiя Петровича зi строком повноважень три роки. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини Дудник А.П. не має. Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди, 
у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню 
вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Банку. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi Дудник А.П. обiймав протягом 
останнiх пяти рокiв: з 19.06.2007 по 02.01.2013 р. фiнансовий директор ТОВ "IСТВАН". З 
03.01.2013 р. по теперiшнiй час виконавчий директор з iнвестицiйної дiяльностi ТОВ "IСТВАН". З 
30.04.2014 р. по теперiшнiй час Голова Наглядової ради ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". 
Посадова особа на теперiшнiй час обiймає посаду Виконавчого директора з iнвестицiйної 
дiяльностi Апарату виконавчого директора з iнвестицiйної дiяльностi ТОВ "IСТВАН", 
мiсцезнаходження вул. Мечникова, буд. 2, м. Київ, 01601, Україна. 
Голова Наглядової ради Банку пан Дудник Андрiй Петрович - представник акцiонера 
БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED). 
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* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
ЦАРЬОВ Михайло Вiкторович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
тип P код D С4X7Y7M98 12.02.2015 посольством Нiмеччини в Києвi 
4) рік народження** 
1967 
5) освіта** 
Вища, Московський фiнансовий iнститут, рiк закiнчення – 1991, Економiст, спецiалiст 
6) стаж роботи (років)** 
24 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IСТВАН», виконавчий директор 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
01.02.2016 на 3 роки 
9) Опис 
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 
01.02.2016 р. одноосiбним акцiонером Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД 
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED) у зв'язку iз обранням нового складу Наглядової ради 
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". Членом Наглядової ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» було 
обрано ЦАРЬОВА Михайла Вiкторовича, зi строком повноважень на три роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини Царьов М.В. не має. Розмiр виплаченої посадовiй 
особi винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає 
розголошенню вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Банку. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Загальний стаж роботи - 24 роки. Перелiк попереднiх посад, якi Царьов М.В. 
обiймав протягом останнiх пяти рокiв: з квiтня 2011 по теперiшнiй час виконавчий директор ТОВ 
"IСТВАН". Посадова особа на теперiшнiй час обiймає посаду Виконавчого директора ТОВ 
"IСТВАН", мiсцезнаходження вул. Мечникова, буд. 2, м. Київ 01601 Україна. 
Член Наглядової ради Банку пан Царьов Михайло Вiкторович - представник акцiонера 
БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED). 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
СТРОСС-КАН Домiнiк 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
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ЄДРПОУ юридичної особи 
тип P кодFRA 13FV01138 23.05.2013 Префектурою полiцiї у м. Париж 
4) рік народження** 
1949 
5) освіта** 
Вища, Вища школа комерцiї в м. Париж (Еcole des Hautes Etudes Commerciales de Paris) -1971, 
магiстр бiзнес адмiнiстрування Париж Х Нантер, 1975, Доктор економiчних наук  
6) стаж роботи (років)** 
44 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Парнас Iнтернешнл (Parnasse International), Марокко, Керуючий партнер 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
01.02.2016 на 3 роки 
9) Опис 
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 
01.02.2016 р. одноосiбним акцiонером Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД 
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED) у зв'язку iз обранням нового складу Наглядової ради 
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". Членом Наглядової ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» було 
обрано СТРОСС-КАНА Домiнiка (STRAUSS-KAHN Dominique), зi строком повноважень три 
роки. 
Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, є 
конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню вiдповiдно до внутрiшнiх документiв 
Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини СТРОСС-КАН Домiнiк не має. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Загальний стаж роботи - 44 роки. Перелiк 
попереднiх посад, якi СТРОСС-КАН Домiнiк обiймав протягом останнiх пяти рокiв: з жовтня 2007 
по травень 2011 Голова Мiжнародного валютного фонду (International Monetary Fund), з вересня 
2011 по сiчень 2014 р. керуючий партнер Консалтингової компанiї Парнас (Parnasse), з 27.05.2013 
по теперiшнiй час керуючий партнер Консалтингової компанiї Парнас Iнтернешнл (Parnasse 
International). Посадова особа на теперiшнiй час обiймає посаду Керуючого партнера ПАРНАС 
IНТЕРНЕШНЛ (PARNASSE INTERNATIONAL) (м. Касабланка, Мороко). Член Наглядової ради 
Банку пан Домiнiк Стросс-Кан (Dominique Strauss-Kahn) - незалежний директор. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
САЛТIЕЛЬ Жан-П’єр 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
тип P кодFRA 13CC74769 31.07.2013 Префектурою полiцiї у м. Париж 
4) рік народження** 
1937 
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5) освіта** 
Вища, Унiверситет Париж 3 Нова Сорбонна – 1959, докторський ступiнь, 3-й освiтнiй цикл 
6) стаж роботи (років)** 
51 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
«Лозе енд Партнерс Восток – СПВ САС» (LOZE & PARTNERS VOSTOK - LPV SAS), Францiя, 
партнер 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
01.02.2016 на 3 роки 
9) Опис 
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 
01.02.2016 р. одноосiбним акцiонером Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД 
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED) у зв'язку iз обранням нового складу Наглядової ради 
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". Членом Наглядової ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» було 
обрано САЛТIЕЛЬ Жан-П’єр (SALTIEL Jean-Pierre), зi строком повноважень три роки. Розмiр 
виплаченої посадовiй особi винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною 
iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Банку. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини САЛТIЕЛЬ Жан-П’єр не має. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Загальний стаж роботи - 51 рiк. Перелiк попереднiх 
посад, якi САЛТIЕЛЬ Жан-П’єр обiймав протягом останнiх пяти рокiв: з 2008 р. по теперiшнiй час 
партнер «Лозе енд Партнерс Восток – СПВ САС» (LOZE & PARTNERS VOSTOK - LPV 
SAS).Член Наглядової ради Банку пан Жан-П’єр Салтiель (Jean-Pierre Saltiel) - незалежний 
директор. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
ОСЛУНД Андерс 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
тип P код SWE 84625951 21.05.2012 посольством Швецiї у м. Вашингтон 
4) рік народження** 
1952 
5) освіта** 
Стокгольмська школа економiки, 1976, магiстр дiлового адмiнiстрування 
6) стаж роботи (років)** 
39 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
АТЛАНТИЧНА РАДА (ATLANTIC COUNCIL), головний спiвробiтник  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
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01.02.2016 на 3 роки 
9) Опис 
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 
01.02.2016 р. одноосiбним акцiонером Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД 
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED) у зв'язку iз обранням нового складу Наглядової ради 
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". Членом Наглядової ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» було 
обрано ОСЛУНДА Андерса (Aslund Anders), зi строком повноважень три роки. Розмiр виплаченої 
посадовiй особi винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та 
не пiдлягає розголошенню вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Банку. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини ОСЛУНД Андерс не має. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Загальний стаж роботи - 39 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi ОСЛУНД Андерс 
обiймав протягом останнiх пяти рокiв: з 18 травня 2015 р. по теперiшнiй час головний 
спiвробiтник Атлантичної ради (Atlantic Council), з ciчня 2006 р. по квiтень 2015 р. головний 
науковий спiвробiтник Iнституту мiжнародної економiки Петерсона (Peterson Institute for 
International Economic). Посадова особа на теперiшнiй час обiймає посаду Головного спiвробiтника 
Атлантичної ради (Atlantic Council) (м. Вашингтон, США). Член Наглядової ради Банку пан 
Андерс Ослунд (Anders Aslund) - незалежний директор. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
МУНТЯНУ Олександр 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
тип P кодUSA 488058838 05.11.2012 Державним департаментом США у м. Вашингтон  
4) рік народження** 
1964 
5) освіта** 
Колумбiйський унiверситет, 1997, Мiжнароднi вiдносини, Магiстр мiжнародних вiдносин 
6) стаж роботи (років)** 
26 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДРАГОН 
КАПIТАЛ», Керуючий директор фонду приватних iнвестицiй 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
01.02.2016 на 3 роки 
9) Опис 
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 
01.02.2016 р. одноосiбним акцiонером Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД 
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED) у зв'язку iз обранням нового складу Наглядової ради 
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". Членом Наглядової ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» було 
обрано МУНТЯНУ Олександр (MUNTEANU Alexandru), зi строком повноважень три роки. Розмiр 
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виплаченої посадовiй особi винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною 
iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Банку. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини МУНТЯНУ Олександр не має. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Перелiк попереднiх 
посад, якi МУНТЯНУ Олександр обiймав протягом останнiх пяти рокiв: з 01 квiтня 2008 р. по 
теперiшнiй час керуючий директор фонду приватних iнвестицiй СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДРАГОН КАПIТАЛ». Посадова особа 
на теперiшнiй час обiймає посаду Керуючого директора фонду приватних iнвестицiй СПIЛЬНОГО 
ПIДПРИЄМСТВА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДРАГОН 
КАПIТАЛ». Член Наглядової ради Банку пан Олександр Мунтяну (Alexandru Munteanu) - 
незалежний директор. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Голова Правлiння  
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
МАЛИНСЬКА Олена Олександрiвна  
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
МЕ 975882 04.03.2010 Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi  
4) рік народження** 
1976 
5) освіта** 
Вища, Київський унiверситет iменi Тараса Шевченко, магiстр з менеджменту; Київський 
унiверситет iменi Тараса Шевченко, квалiфiкацiя - юрист 
6) стаж роботи (років)** 
16 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОБАНК", Голова Правлiння 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
31.01.2014 до 31.05.2018 
9) Опис 
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Обрана згiдно до Рiшення Наглядової Ради ПАТ «БАНК 
КРЕДИТ ДНIПРО» вiд 31.01.2014р.; погоджена вiдповiдно до Рiшення Комiсiї Нацiонального 
банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв № 67 вiд 14.02.2014р. Вiдомостi 
про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною 
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого 
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, 
посадова особа не надавала. Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє Малинська О.О. в 
статутному капiталi емiтента складає 0,00 вiдсоткiв. У посадової особи вiдсутнi непогашенi 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 
11.09.2006-27.07.2009 Заступник Голови Правлiння – Фiнансовий директор ЗАТ «Альфа-Банк»; 
01.03.2010-27.12.2013 Голова Правлiння Акцiонерного банку «Енергобанк». В iнших юридичних 
особах посади не обiймає. 
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Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення 
протоколiв засiдань.  
Права та обов’язки Голови Правлiння по здiйсненню керiвництва поточною дiяльнiстю Банку 
визначаються законодавством України, Статутом, Положенням про Правлiння Банку. 
Голова Правлiння Банку: 
-має право без довiреностi дiяти вiд iменi Банку, в тому числi представляти iнтереси Банку перед 
будь-якими юридичними та /або фiзичними особами, вчиняти вiд iменi Банку у межах своєї 
компетенцiї будь-якi правочини; 
-забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової Ради Банку та Правлiння Банку; 
-розпоряджається майном Банку у межах, встановлених цим Статутом, рiшеннями Наглядової 
Ради, Правлiння та законодавством України; 
- затверджує внутрiшнi документи Банку, якi регулюють трудовi вiдносини, регламентують 
здiйснення поточної дiяльностi та виконання оперативно-розпорядчих функцiй структурними 
пiдроздiлами та службовцями Банку, за виключенням документiв, що затверджуються Загальними 
зборами, Наглядовою Радою чи Правлiнням Банку; 
-забезпечує пiдготовку та проведення засiдань Правлiння Банку; 
-здiйснює розподiл обов’язкiв мiж членами Правлiння, надiляє їх повноваженнями; 
-затверджує штатний розклад Банку, фiлiй, вiддiлень та представництв Банку; 
-приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Банку, керiвникiв (заступникiв) фiлiй, 
вiддiлень та представництв; 
-в порядку встановленому законодавством, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями заохочує 
працiвникiв Банку, а також притягає до вiдповiдальностi; 
-вiдкриває в банках кореспондентськi, валютнi та iншi рахунки Банку, укладає договори та 
здiйснює iншi правочини; 
-здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до чинного законодавства України та 
внутрiшньобанкiвських документiв.  
Голова Правлiння у межах своєї компетенцiї та в порядку визначеному внутрiшнiми документами 
видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Банку, включаючи 
його вiдокремленi пiдроздiли. Голова Правлiння надає довiреностi керiвникам (їх заступникам) 
структурних пiдроздiлiв та iншим спiвробiтникам Банку на представництво Банку перед третiми 
особами, на право здiйснення вiд iменi Банку правочинiв, в тому числi на право пiдписання та 
розiрвання договорiв та iнших документiв, що пов’язанi зi здiйсненням правочинiв. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Заступник Голови Правлiння - директор з фiнансiв 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
ВОЛКОВ Сергiй Олександрович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
СН 205040 16.05.1996 Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi 
4) рік народження** 
1980 
5) освіта** 
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiальнiсть-банкiвська справа; 
Магiстр з банкiвського менеджменту 
6) стаж роботи (років)** 
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14 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», Член Наглядової ради 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
01.10.2014 до 30.04.2017 
9) Опис 
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. 
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 01.10.2014р. Наглядовою Радою 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", у зв'язку з 
призначенням Заступником Голови Правлiння – директором з фiнансiв ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО» ВОЛКОВА Сергiя Олександровича (паспорт СН 205040, виданий 16.05.1996 Мiнським 
РУГУ МВС України у м. Києвi) на пiдставi наказу №745-вк вiд 01.10.2014р., зi строком 
повноважень на три роки згiдно з Статутом ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». 
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною 
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого 
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, 
посадова особа не надавала. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 23.07.2007р. – 30.09.2014р. – Керiвник 
управлiння контролiнгу фiнансового департаменту ТОВ "IстВан"; 11.04.2008р. – 13.04.2010р. – 
Член Ревiзiйної Комiсiї ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 13.04.2010р. – 30.09.2014р. – Член 
Наглядової Ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». 
В iнших юридичних особах посади не обiймає.  
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Заступник Голови Правлiння - директор з роздрiбного бiзнесу 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
МОЙСЄЄНКО Андрiй Iванович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
ТТ 084226 13.12.2011 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi  
4) рік народження** 
1979 
5) освіта** 
Вища, Сумський нацiональний аграрний унiверситет, економiчний факультет  
6) стаж роботи (років)** 
13 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», Радник Голови Правлiння 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
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17.02.2014 до 30.04.2017 
9) Опис 
В звiтному перiодi змiни не вiдбувались. 
Обраний до складу Правлiння, на посаду Заступника Голови Правлiння, вiдповiдно до Рiшення 
Наглядової Ради Емiтента вiд 17.02.2014. З 01.10.2014р. призначений Заступником Голови 
Правлiння - директором з роздрiбного бiзнесу. 
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною 
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого 
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, 
посадова особа не надавала. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. 
Попереднi посади: 02.06.2008 – 22.04.2010 обiймав посаду виконавчого директора в АТ 
«ПРОКРЕДИТ БАНК»; 23.04.2010 – 24.06.2010 прийнято директором з роздрiбного бiзнесу в 
Акцiонерний банк «Енергобанк»; 24.06.2010 - призначено заступником Голови Правлiння – 
Директором з роздрiбного бiзнесу в Акцiонерний банк «Енергобанк»; 18.09.2012 – переведений на 
посаду Заступника Голови Правлiння в Акцiонерний банк «Енергобанк». В iнших юридичних 
особах посади не обiймає. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Заступник Голови Правлiння - директор з корпоративного бiзнесу 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
ПАЛЮРА Вiталiй Володимирович  
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
АК 259181 30.07.1998 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi  
4) рік народження** 
1973 
5) освіта** 
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, 1997 р., "Математика", математик, викладач; 
Днiпропетровський унiверситет економiки та права, 2008 р., "Фiнанси", спецiалiст з фiнансiв 
6) стаж роботи (років)** 
18 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", Заступник Голови Правлiння-директор з операцiйної роботи, 
вiдповiд. працiвник за провед.фiн.монiт. 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
07.07.2015 до 07.07.2018 
9) Опис 
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. 11.11.2008 р. Наглядовою радою Емiтента було прийнято 
рiшення щодо призначення ПАЛЮРИ Вiталiя Володимировича Заступником Голови Правлiння 
Банку, Членом Правлiння, виконуючим обов'язки вiдповiдального працiвника Банку за проведення 
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фiнансового монiторингу. Погоджений вiдповiдно до Рiшення Комiсiї з питань нагляду та 
регулювання дiяльностi банкiв при Управлiннi НБУ в Днiпропетровськiй областi №96 вiд 
25.11.2008 р. Обраний Першим Заступником Голови Правлiння, Членом Правлiння згiдно до 
Рiшення Наглядової Ради вiд 30.04.2013. З 07.05.2013р. переведений на посаду Першого 
заступника Голови Правлiння ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". 05.03.2014 року призначено 
Першого заступника Голови Правлiння ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" ПАЛЮРУ Вiталiя 
Володимировича тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правлiння ПАТ "БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО" згiдно Наказу №149-вк вiд 05.03.2014р. у зв'язку з вiдсутнiстю Голови Правлiння ПАТ 
"БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" МАЛИНСЬКОЇ Олени Олександрiвни на пiдставi лiкарняного листка. 
Заступає до виконання обов'язкiв з 06.03.2014р. Строк повноважень не визначено.  
Переобраний Заступником Голови Правлiння вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради вiд 
30.04.2014. З 01.09.2014р. призначений тимчасово виконуючим обов'язки вiдповiдального 
працiвника за проведення фiнансового монiторингу. З 01.10.2014р. призначений Заступником 
Голови Правлiння - директором з операцiйної роботи, вiдповiдальним працiвником за проведення 
фiнансового монiторингу. 
Призначено членом Правлiння Заступником Голови Правлiння – директором з корпоративного 
бiзнесу ПАЛЮРУ В.В. згiдно до Рiшення вiд 06.07.2015 одноосiбного акцiонера Емiтента - 
БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД/BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED. Заступив на 
посаду члена Правлiння, Заступника Голови Правлiння – директора з корпоративного бiзнесу, з 
07.07.2015р. (Наказ №570-вк вiд 06.07.2015р.), та вiдповiдно до п.19.2. статтi 19 роздiлу VI 
Статуту ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» зi строком повноважень – на три роки. 
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною 
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого 
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, 
посадова особа не надавала. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.  
Попереднi посади: 01.10.2009р. – 07.05.2013р. – Заступник Голови Правлiння, член Правлiння, 
вiдповiдальний працiвник Банку за проведення фiнансового монiторингу ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО»; 07.05.2013р. – 08.05.2014р. – Перший заступник Голови Правлiння ПАТ «БАНК 
КРЕДИТ ДНIПРО»; 08.05.2014р. – 02.09.2014р. –Заступник Голови Правлiння ПАТ «БАНК 
КРЕДИТ ДНIПРО»; 02.09.2014р. – 01.10.2014р. – Тимчасово виконуючий обов’язки 
вiдповiдального працiвника за проведення фiнмонiторингу в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
01.10.2014р. – 07.06.2015р. – Заступник Голови Правлiння – директор з операцiйної роботи ПАТ 
«БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», вiдповiдальний працiвник за проведення фiнмонiторингу в ПАТ 
«БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». 
В iнших юридичних особах посади не обiймає. Заступники Голови Правлiння, Члени Правлiння 
очолюють напрямки роботи вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв, що затверджується Головою 
Правлiння. Кожен Член Правлiння (Заступники Голови Правлiння, Члени Правлiння) керує та несе 
персональну вiдповiдальнiсть за роботу структурних пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих цьому 
члену Правлiння вiдповiдно до Органiзацiйної структури Банку.Заступники Голови Правлiння, 
Члени Правлiння у межах своєї компетенцiї, у вiдповiдностi з повноваженнями, наданими їм 
довiреностями, та у порядку, визначеному внутрiшнiми документами Банку видають 
розпорядження та довiреностi обов’язковi для виконання працiвниками Банку.  
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Член Правлiння – директор з операцiйної роботи 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
IЗБIНСЬКА Галина Миколаївна 
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3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
НА 342445 17.05.1997 Кам’янець-Подiльським МВ УМВС України в Хмельницькiй областi 
4) рік народження** 
1966 
5) освіта** 
Вища, Кам’янець-Подiльський сiльськогосподарський iнститут, 1988р., економiка i органiзацiя 
сiльського господарства, економiст-органiзатор сiльського господарства 
6) стаж роботи (років)** 
28 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ПУАТ «ФIДОБАНК», Операцiйний директор  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
31.07.2015 до 31.07.2018 
9) Опис 
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. 
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 31.07.2015 одноосiбним акцiонером 
Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД/BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED, а 
саме: призначено з 31.07.2015 року IЗБIНСЬКУ Галину Миколаївну на посаду Члена Правлiння-
директора з операцiйної роботи ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». 
Заступила на посаду Члена Правлiння – директора з операцiйної роботи ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО» з 31.07.2015р. (Наказ №654-вк вiд 27.07.2015р.) 
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною 
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого 
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, 
посадова особа не надавала. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Стаж керiвної роботи - 27 рокiв. 
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 11.10.2006 - 26.02.2010 – начальник 
управлiння контролю Подiльського регiонального департаменту ПАТ «УкрСиббанк»; 01.03.2010 – 
01.06.2010 – заступник директора Департаменту операцiйного бек-офiсу ПАТ «БАНК ФОРУМ»; 
01.06.2010 – 31.07.2012 – директор Департаменту операцiйного бек-офiсу ПАТ «БАНК ФОРУМ»; 
01.08.2012 – 01.10.2012 – Директор операцiйного департаменту ПУАТ «ФIДОБАНК»; 01.10.2012 – 
29.04.2013 – операцiйний Директор ПУАТ «ФIДОБАНК»; 30.04.2013 – 30.10.2013 – Член 
Правлiння АТ «ЕРСТЕ БАНК»; 31.10.2013 – 02.07.2015 – операцiйний директор ПУАТ 
«ФIДОБАНК». 
В iнших юридичних особах посади не обiймає.  
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Член Правлiння – директор з ризикiв  
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
ПАХОМОВ Олег Вiкторович  
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
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ЄДРПОУ юридичної особи 
ЕТ 247908 04.10.2010 Центральним РВ Сiмферопольського МУРУ МВС України в Криму 
4) рік народження** 
1977 
5) освіта** 
Українська академiя банкiвської справи НБУ, 2004р. Спецiальнiсть "Банкiвська справа", 
Квалiфiкацiя - спецiалiст з банкiвської справи; Таврiйський iнститут пiдприємництва i права, 
2000р., Спецiальнiсть "Фнанси", Квалiфiкацiя - економiст 
6) стаж роботи (років)** 
19 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Директор з роздрiбних кредитних ризикiв Департаменту контролю банкiвських ризикiв ПАТ "ВТБ 
"БАНК" 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
07.07.2015 до 07.07.2018 
9) Опис 
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. Наглядова рада ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" прийняла рiшення вiд 15.09.2016 р. про обрання 
ПАХОМОВА Олега Вiкторовича Членом Правлiння – директором з ризикiв ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО». Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є 
конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, 
на пiдставi чого згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у 
натуральнiй формi, посадова особа не надавала.Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє 
Пахомов О.В. в статутному капiталi емiтента складає 0,00 вiдсоткiв. У посадової особи вiдсутнi 
непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини. Пахомова О.В. призначено зi строком 
повноважень на три роки згiдно з Статутом Банку.  
Посади, якi обiймав Пахомов О.В. протягом останнiх п’яти рокiв: 03.05.2007 р. – 01.03.2010 р. – 
начальник управлiння ризиками ТОВ «Комерцiйний банк «ДЕЛЬТА»; 01.03.2010 р. – 04.10.2011 р. 
– начальник департаменту ризик-менеджменту ПАТ «Дельта Банк»; 04.10.2011 р. – 10.07.2012 р. – 
начальник департаменту кредитних ризикiв ПАТ «Дельта Банк»; 25.07.2012 р. – 30.05.2014 р. – 
директор Департаменту контролю ризикiв – Члена Правлiння ПАТ «Банк Руский Стандарт»; 
01.08.2014 р. – 01.09.2016 р. – директор з роздрiбних кредитних ризикiв Департаменту контролю 
банкiвських ризикiв ПАТ «ВТБ БАНК». В iнших юридичних особах посади не обiймає.  
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Член Правлiння – директор з питань безпеки  
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
ПИЛИПЧАК Петро Iванович  
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
СК 345000 31.10.1996 Василькiвським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 
4) рік народження** 
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1958 
5) освіта** 
Ташкентська вища школа МВС СРСР 
6) стаж роботи (років)** 
35 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Директор з питань безпеки та проблемної заборгованостi ПАТ "Райффайзен банк Аваль" 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
29.07.2016 до 29.07.2019 
9) Опис 
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. Наглядова рада ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" прийняла рiшення вiд 29.07.2016 р. про обрання 
ПИЛИПЧАКА Петра Iвановича Членом Правлiння – директором з питань безпеки ПАТ «БАНК 
КРЕДИТ ДНIПРО». Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових 
осiб, є конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає 
розголошенню, на пiдставi чого згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому 
числi у натуральнiй формi, посадова особа не надавала. Розмiр пакета акцiй або частка, якою 
володiє Пилипчак П.I. в статутному капiталi емiтента складає 0,00 вiдсоткiв. У посадової особи 
вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини.  
Пилипчака П.I. призначено зi строком повноважень на три роки згiдно з Статутом Банку.  
Посади, якi обiймав Пилипчак П.I. протягом останнiх п’яти рокiв: 01.08.2009 р. – 18.07.2016 р. – 
Директор з питань безпеки та проблемної заборгованостi ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». В iнших 
юридичних особах посади не обiймає.  
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Член Правлiння – начальник управлiння фiнансового монiторингу 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
ДМИТРОВ Сергiй Олегович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
СН 205427 21.05.1996 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 
4) рік народження** 
1950 
5) освіта** 
Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, 1972, технологiя i комплексна механiзацiя пiдземної 
розробки родовищ корисних копалин, гiрничий iнженер;  
6) стаж роботи (років)** 
44 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ПАТ «СБЕРБАНК», начальник управлiння комплаєнс i фiнансового монiторингу  
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8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
24.10.2016 до 24.10.2019 
9) Опис 
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. Наглядова рада ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" прийняла рiшення вiд 24.10.2016 р. про призначення 
ДМИТРОВА Сергiя Олеговича Членом Правлiння – начальником управлiння фiнансового 
монiторингу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» на пiдставi поданої ним заяви. Вiдомостi про 
заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною iнформацiєю i 
згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого згоди на 
оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, посадова особа 
не надавала. Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє Дмитров С.О. в статутному капiталi 
емiтента складає 0,00 вiдсоткiв. У посадової особи вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та 
посадовi злочини.  
Дмитрова С.О. призначено зi строком повноважень на три роки згiдно з Статутом Банку.  
Дмитрова С.О. призначено з 24.10.2016 тимчасово виконуючим обов’язки вiдповiдального 
працiвника за проведення фiнансового монiторингу в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (Наказ 
№804-вк вiд 24.10.2016 р.), до погодження його кандидатури на цю посаду Нацiональним банком 
України. 
Посади, якi обiймав Дмитров П.I. протягом останнiх п’яти рокiв: 14.02.2011 р. – 01.08.2011 р. – 
заступник директора Державний навчальний заклад пiслядипломної освiти «Навчально-
методичний центр перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв з питань фiнансового 
монiторингу в сферi борьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, 
i фiнансуванням тероризму»; 01.08.2011 р. – 18.05.2012 р. – заступник директора з навчально-
методичної роботи Державний навчальний заклад пiслядипломної освiти «Навчально-методичний 
центр перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв з питань фiнансового монiторингу в 
сферi борьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i 
фiнансуванням тероризму»; 01.09.2011 р. – 14.06.2012 р. – професор кафедри банкiвської справи 
Iнституту магiстерської та пiслядипломної освiти за сумiсництвом Унiверситету банкiвської 
справи Нацiонального банку України; 15.06.2012 р. – 25.09.2012 р. – начальник управлiння 
фiнансового монiторингу ПУАТ «ФIДОБАНК»; 25.09.2012 р. – 17.07.2015 р. – Директор з 
фiнансового монiторингу ПУАТ «ФIДОБАНК»; 03.08.2015 р. – 21.01.2016 р. – начальник вiддiлу 
фiнансового монiторингу ПАТ «ДОЧIРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ»; 21.01.2016 р. – 
21.10.2016 р. – начальник управлiння комплаєнс i фiнансового монiторингу ПАТ «СБЕРБАНК». 
В iнших юридичних особах посади не обiймає.  
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
ЧУДАКIВСЬКИЙ Руслан Валентинович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
СН 671686 23.01.1998 Радянським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 
4) рік народження** 
1976 
5) освіта** 
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Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiальнiсть "Фiнанси та кредит", 
квалiфiкацiя магiстра з управлiння державними фiнансами 
6) стаж роботи (років)** 
16 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ПАТ «НЕОС БАНК», Фiнансовий директор  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
03.06.2016 до 03.06.2019 
9) Опис 
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. На пiдставi наказу №446-вк вiд 03.06.2016р. було 
призначено Головним бухгалтером ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» ЧУДАКIВСЬКОГО Руслана 
Валентиновича. Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є 
конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, 
на пiдставi чого згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у 
натуральнiй формi, посадова особа не надавала. Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє 
Чудакiвський Р.В. в статутному капiталi емiтента складає 0,00 вiдсоткiв. У посадової особи 
вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини.  
Чудакiвського Р.В. призначено зi строком повноважень на три роки згiдно з Статутом Банку.  
Посади, якi обiймав Чудакiвський Р.В. протягом останнiх п’яти рокiв: 25.01.2011р. – 15.10.2011р. – 
заступник Головного бухгалтера ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»; 15.10.2011р. – 03.07.2013р. – головний 
бухгалтер ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»; 03.07.2013р. – 22.01.2014р. – радник Голови Правлiння ПАТ 
«ЕНЕРГОБАНК»; 20.05.2014р. – 01.04.2016р. – фiнансовий директор ПАТ «НЕОС БАНК». В 
iнших юридичних особах посади не обiймає.  
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Член Правлiння – директор з юридичних питань 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
ГРIНЧЕНКО Максим Вiкторович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
СН 126123 09.04.1996 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
4) рік народження** 
1970 
5) освіта** 
Київський полiтехнiчний iнститут, 1994 р. Спецiальнiсть «Електромеханiка», Квалiфiкацiя – 
iнженер-механiк; Київський унiверситет iменi Тараса Шевченка,1999 р. Спецiальнiсть 
«Правознавство», Квалiфiкацiя – спецiалiст права 
6) стаж роботи (років)** 
21 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", начальник Юридичного управлiння  
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8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
31.07.2015 до 31.07.2018 
9) Опис 
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. Наглядова рада ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" прийняла рiшення вiд 24.10.2016р. про дострокове 
припинення повноважень Члена Правлiння – директора з юридичних питань ПАТ «БАНК 
КРЕДИТ ДНIПРО» ГРIНЧЕНКА Максима Вiкторовича, та у зв’язку з переведенням Грiнченка 
М.В. з 24 жовтня 2016 р. на посаду Директора з юридичних питань ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО» згiдно його особистої заяви та вiдповiдно вимогам чинного законодавства про працю. 
На посаду Члена Правлiння – директора з юридичних питань ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» 
Грiнченко Максим Вiкторович був обраний згiдно до Рiшення одноосiбного акцiонера Емiтента - 
БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД/BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED вiд 31.07.2015 
р. Грiнченка М.В. призначено з 10.11.2015 - вiдповiдальним працiвником за проведення 
фiнансового монiторингу в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". Вiдомостi про заробiтну плату 
працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно до 
внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого згоди на оприлюднення 
розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, посадова особа не надавала. 
Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє Грiнченко М.В. в статутному капiталi емiтента 
складає 0,00 вiдсоткiв. У посадової особи вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. Наглядова рада ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО" прийняла рiшення вiд 24.10.2016 р. про виключення зi складу Правлiння посаду Члена 
Правлiння – директора з юридичних питань. 
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 01.12.2008 – 09.01.2015 – Член Правлiння ПАТ 
«ПIРЕУС БАНК МКБ»; 13.01.2015 – 02.06.2015 – начальник Юридичного управлiння ПАТ «БАНК 
КРЕДИТ ДНIПРО»; 02.06.2015 – 30.07.2015 – директор з юридичних питань ПАТ «БАНК 
КРЕДИТ ДНIПРО». 
В iнших юридичних особах посади не обiймає.  
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Заступник Голови Правлiння - директор з питань безпеки 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
КОНОНЕНКО Павло Миколайович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
АН 717707 19.06.2008 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi  
4) рік народження** 
1964 
5) освіта** 
Вища, Українська академiя внутрiшнiх справ, м.Київ, спецiальнiсть «Правознавство», квалiфiкацiя 
- юрист, 1992 р. 
6) стаж роботи (років)** 
30 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», Заступник Голови Правлiння  
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8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
30.04.2014 до 30.04.2017 
9) Опис 
В звiтному перiодi змiни вiдбувались. Наглядовою Радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" прийнято рiшення вiд 30.06.2016 про дострокове 
припинення повноважень Заступника Голови Правлiння – директора з питань безпеки ПАТ 
«БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» КОНОНЕНКО Павла Миколайовича, на пiдставi заяви про звiльнення 
за власним бажанням (Наказ №500-вк вiд 30.06.2016р.). На посадi Заступника Голови Правлiння – 
директора з питань безпеки ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» Кононенко Павло Миколайович 
перебував з 20.08.2013 по 01.07.2016. 
Обраний до складу Правлiння, на посаду Заступника Голови Правлiння, вiдповiдно до Рiшення 
Наглядової Ради Емiтента вiд 20.08.2013. Переобраний Заступником Голови Правлiння згiдно до 
Рiшення Наглядової Ради вiд 30.04.2014. З 01.10.2014р. призначений Заступником Голови 
Правлiння - директором з питань безпеки. Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в 
тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв 
Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого згоди на оприлюднення розмiру виплаченої 
винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, посадова особа не надавала. Розмiр пакета акцiй 
або частка, якою володiє Кононенко П.М. в статутному капiталi емiтента складає 0,00 вiдсоткiв. У 
посадової особи вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини.  
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: з 01.10.1984 прийнятий на службу в органи 
внутрiшнiх справ, з 01.10.1984 по 01.10.2010 рр. працював в органах внутрiшнiх справ. З 
28.12.2010 по 30.04.2013 рр. працював у Днiпропетровськi обласнiй дирекцiї ПАТ 
«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ на посадах: заступника директора та директора з питань безпеки 
та правового захисту. З 18.06.2013 прийнятий на посаду радника Голови Правлiння ПАТ «БАНК 
КРЕДИТ ДНIПРО». З 20.08.2013 р. призначений на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ 
«БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». В iнших юридичних особах посади не обiймає. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
КРИКУН Людмила Володимирiвна 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
МК 468048 26.03.1997 Московським МВХ МУ УМВС України в Харкiвськiй областi 
4) рік народження** 
1971 
5) освіта** 
Харкiвський державний унiверситет, 1988-1993, Спец. - Математика, Квалiф.- математик, 
викладач математики; Харкiвський державний унiверситет, 1994-1997, Спецiальнiсть - Фiнанси та 
кредит, спец.- Банкiвська справа, Квалiф. – економiст 
6) стаж роботи (років)** 
22 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Головний бухгалтер АТ «УкрСиббанк» - заступник начальника Департаменту фiнансiв 
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8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
17.01.2015 - 
9) Опис 
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. На пiдставi наказу №445-вк вiд 03.06.2016р. припинено 
повноваження Головного бухгалтера ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» КРИКУН Людмили 
Володимирiвни. На посаду Головного бухгалтера ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» Крикун 
Людмила Володимирiвна була призначена згiдно Наказу №40-вк вiд 17.01.2015р., перебувала на 
посадi до теперiшнього часу. На зазначену посаду замiсть звiльненої особи на поточний момент 
призначено Чудакiвського Руслана Валентиновича згiдно Наказу №446-вк вiд 03.06.2016р. 
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною 
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого 
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, 
посадова особа не надавала. Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє Крикун Л.В. в 
статутному капiталi емiтента складає 0,00 вiдсоткiв. У посадової особи вiдсутнi непогашенi 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.  
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 03.01.2007р. – 09.01.2015р. – Головний 
бухгалтер АКIБ «УкрСиббанк» - заступник начальника Департаменту фiнансiв. 
В iнших юридичних особах посади не обiймає. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Голова Ревiзiйної комiсiї  
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
МАНДРИЧЕНКО Володимир Олександрович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
СК 003981 21.07.1995 Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi  
4) рік народження** 
1977 
5) освіта** 
Вища, Київський державний економiчний унiверситет, спецiальнiсть - "Мiжнародна економiка"; 
магiстр з мiжнародного iнвестицiйного менеджменту 
6) стаж роботи (років)** 
17 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IСТВАН", фiнансовий директор  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
30.04.2014 до 30.04.2017 
9) Опис 
Голова Ревiзiйної комiсiї має наступнi повноваження: органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї; скликає 
засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує 
ведення протоколiв засiдань; звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї; 
пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Банку; здiйснює iншi 



27 
 

повноваження вiдповiдно до законодавства, статуту та внутрiшнiх положень Банку. Голова 
Ревiзiйної комiсiї зобов’язаний: дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не 
перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, 
статутом Банку та iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi 
загальними зборами акцiонерiв. Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди, у тому числi в 
натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню вiдповiдно до 
внутрiшнiх документiв Банку. Голова Ревiзiйної комiсiї у звiтному перiодi не змiнювався, 
обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб не надається. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини Мандриченко В.О. не має. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi Мандриченко 
В.О. обiймав протягом останнiх пяти рокiв: з 03.09.2007 р. по 02.01.2013 р. проектний менеджер 
Фiнансового Департаменту, ТОВ "IСТВАН"; з 03.01.2013 р. фiнансовий директор ТОВ "IСТВАН"; 
з 30.04.2014 по теперiшнiй час Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». 
Посадова особа на теперiшнiй час обiймає посаду фiнансового директора ТОВ "IСТВАН", 
мiсцезнаходження: вул. Мечникова, буд. 2, м. Київ 01601 Україна. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Член Ревiзiйної Комiсiї 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
КРАВЧУК Ольга Ростиславiвна 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
АЕ 581605 10.06.1997 Жовтневим РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
4) рік народження** 
1964 
5) освіта** 
Вища - Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут з 1981 по 1985 р.р., диплом № 366455 вiд 
27.06.1985р.  
6) стаж роботи (років)** 
30 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IСТВАН", Заступник начальника 
податкового управлiння 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
30.04.2014 до 30.04.2017 
9) Опис 
Член Ревiзiйної комiсiї має наступнi повноваження: бере участь у роботi та засiданнях Правлiння 
та Наглядової ради; має право отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Банк, 
необхiдну для виконання своїх функцiй та iншi повноваження, передбаченi законодавством та 
статутом Банку. Член Ревiзiйної комiсiї: особисто брати участь у роботi та засiданнях Ревiзiйної 
комiсiї; дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 
керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України та статутом Банку; виконувати 
рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв. Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди, 



28 
 

у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню 
вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Банку. Склад Ревiзiйної комiсiї у звiтному перiодi не 
змiнювався, обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб не надається. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Кравчук О.Р. не має. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Перелiк попереднiх 
посад, якi Кравчук О.Р. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2007 р. по теперiшнiй час 
заступник начальника податкового управлiння ТОВ «IСТВАН», мiсцезнаходження: вул. 
Мечникова, буд. 2, м. Київ 01601 Україна. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Член Ревiзiйної Комiсiї 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
БУРОВ Сергiй Миколайович  
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
АЕ 502905 26.02.1997 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi  
4) рік народження** 
1957 
5) освіта** 
Вища, Московський Фiнансовий Iнститут (1979) 
6) стаж роботи (років)** 
36 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IСТВАН", начальник податкового 
управлiння фiнансового департаменту 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
30.04.2014 до 30.04.2017 
9) Опис 
Член Ревiзiйної комiсiї має наступнi повноваження: бере участь у роботi та засiданнях Правлiння 
та Наглядової ради; має право отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Банк, 
необхiдну для виконання своїх функцiй та iншi повноваження, передбаченi законодавством та 
статутом Банку. Член Ревiзiйної комiсiї: особисто брати участь у роботi та засiданнях Ревiзiйної 
комiсiї; дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 
керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України та статутом Банку; виконувати 
рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв. Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди, 
у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню 
вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Банку. Склад Ревiзiйної комiсiї у звiтному перiодi не 
змiнювався, обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб не надається. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Буров С.М. не має. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Перелiк попереднiх 
посад, якi Буров С.М. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2007 р. по теперiшнiй час 
Начальник податкового управлiння фiнансового департаменту ТОВ «IСТВАН», 
мiсцезнаходження: вул. Мечникова, буд. 2, м. Київ 01601 Україна. 
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* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 
юридичної особи 

Код за 
ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 
кількості 

голосуючих 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

БРЕНКРОФТ 
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ 

ЛIМIТЕД 
(BRANCROFT 
ENTERPRISES 

LIMITED) 

НЕ 
107884 

- Кiпр - Нiкосiя 
Мiкiнон, 12, ЛАВIНIА 
КОРТ, 6-й поверх, П.С. 

1065 

1521000000 100  1521000000 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі 
паспорта, найменування органу, 

який видав паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 
кількості 

голосуючих 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

Усього 1521000000 100  1521000000 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.  
** Заповненювати необов'язково.  
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів* 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 14.01.2016 

Кворум зборів** 100 

Опис Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного: 
1) Про затвердження Положення про управлiння внутрiшнього аудиту. 

 
Вид 
загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 
проведення 01.02.2016 

Кворум 
зборів** 100 

Опис 

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного: 
1) Про дострокове припинення повноважень Голови та члена Наглядової ради Банку; 
2) Про обрання членiв Наглядової ради Банку; 
3) Про обрання Голови Наглядової ради Банку; 
4) Про затвердження умов тристороннiх цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою 
та Членами Наглядової ради Банку; 
5) Про обрання Голови Правлiння Банку особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з Головою та Членами Наглядової ради Банку вiд iменi ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО» та направлення новообраним Головi та членам Наглядової ради листiв-угод про обрання 
складу Наглядової ради Банку; 
6) Про надання доручення Головi Правлiння Банку або iншiй уповноваженiй Головою Правлiння 
Банку особi пiдготувати та надати Нацiональному банку України документи, визначенi Положенням 
про порядок реєстрацiї та лiцензування банкiв, вiдкриття вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердженим 
постановою Правлiння НБУ № 306 вiд 08.09.2011 р., для погодження кандидатур новообраних Голови 
та членiв Наглядової Ради Банку.  

 
Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 03.02.2016 

Кворум зборів** 100 

Опис 

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного: 
1) Про погодження розмiру винагород для Незалежних членiв Наглядової ради Банку; 
2) Про погодження додаткових виплат та благ, що виплачуються/надаються всiм членам 
Наглядової ради; 
3) Про затвердження умов тристороннiх цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами 
Наглядової рада Банку у редакцiї, що додаються до цього Рiшення; 
4) Про доручення Головi Правлiння Банку пiдписати цивiльно-правовi договори з членами 
Наглядової ради вiд iменi Банку.  

 
Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 
проведення 18.02.2016 

Кворум 
зборів** 100 
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Опис 

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного: 
1) Про розгляд аудиторського звiту за результатами проведення перевiрки на тему: «Дотримання 
вимог законодавства у сферi запобiгання легалiзацiї кримiнальних доходiв / фiнансування 
тероризму». 

 
Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 11.03.2016 

Кворум зборів** 100 

Опис 
Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного: 
1) Про внесення змiн в умови працi працiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту ПАТ «БАНК 
КРЕДИТ ДНIПРО». 

 
Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 22.03.2016 

Кворум зборів** 100 

Опис 

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного: 
1) Про внесення змiн до Положення про Правлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» шляхом 
викладення його в новiй редакцiї; 
2) Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» 
шляхом викладення його у новiй редакцiї.  

 
Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 
проведення 29.03.2016 

Кворум 
зборів** 100 

Опис 

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного: 
1) Про затвердження рiшення, що мiститься в Протоколi засiдання Правлiння Банку вiд 29.03.2016 
р. № 28 згiдно додатку 1; 
2) Про надання повноважень Головi Правлiння та Головi Наглядової ради на пiдписання документiв 
на умовах та за формою, що визначена в додатках до протоколу Правлiння Банку вiд 29.03.2016 р. 
№ 28.  

 
Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 
проведення 19.04.2016 

Кворум 
зборів** 100 

Опис 

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного: 
1) Про затвердження рiшення, що мiститься в Протоколi засiдання Правлiння Банку вiд 19.04.2016 
р. № 34 згiдно додатку 1; 
2) Про надання повноважень Головi Правлiння та Головi Наглядової ради на пiдписання документiв 
на умовах та за формою, що визначена в додатках до протоколу Правлiння Банку вiд 19.04.2016 р. 
№ 34.  

 
Вид загальних зборів* чергові позачергові 
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 X 

Дата проведення 27.04.2016 

Кворум зборів** 100 

Опис Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного: 
1) Про внесення змiн до Статуту Банку. 

 
Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  
Дата 
проведення 28.04.2016 

Кворум 
зборів** 100 

Опис 

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного: 
1) Про затвердження звiту Правлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» про дiяльнiсть у 2015 роцi,  
2) Про затвердження звiту Наглядової ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» про дiяльнiсть у 2015 
роцi; 
3) Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» у 2015 роцi, 
прийняття рiшення за наслiдками його розгляду; 
4) Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудитора про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» у 2015 роцi. 
5) Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» за 2015 рiк. 
6) Про розподiл прибутку, отриманого ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» за результатами дiяльностi у 
2015 роцi, покриття збиткiв минулих рокiв.  

 
Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 
проведення 19.07.2016 

Кворум 
зборів** 100 

Опис 

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного: 
1) Погодження пропозицiї керiвництва Банку щодо укладення Договору про страхування професiйної 
вiдповiдальностi членiв Наглядової ради та керiвникiв Банку за програмою «Corporate Directors & 
Officers Liability Insurance Policy» з компанiєю ПрАТ «Страхова компанiя «ПЗУ Україна»; 
2) Погодження, що застрахованими особами є члени Наглядової ради, члени Правлiння та директори 
Банку, визначенi у додатку 1 до Договору; 
3) Схвалення укладення Банком Договору № 347.994090653.0045 вiд 27.04.2016 р. у редакцiї, що 
додається до цього Рiшення. 
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "УНIКА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20033533 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ 584731 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 
ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.07.2011 

Міжміський код та телефон (044) 225 60 00 

Факс (044) 225 60 00 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, 
випадкового пошкодження або псування. 

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНА 
АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ОРАНТА» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 00034186 

Місцезнаходження 02081 Україна м. Київ Дарницький м. Київ вул. Здолбунiвська, 7-д 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ № 284004 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 
ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.12.2010 

Міжміський код та телефон 0-800-50-05-05 

Факс 0-800-50-05-05 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Страхування майна (наземного транспорту). 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»  

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 33908322  

Місцезнаходження 03056 Україна м. Київ Солом'янський м. Київ вул. Борщагiвська, 154  

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ № 198590  

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 
ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.02.2013 

Міжміський код та телефон (0562) 357 100 
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Факс (0562) 357 100  

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть  

Опис Страхування майна (наземного транспорту). 

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БДО" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 20197074 

Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська Кiровський м. Днiпропетровськ вул. 
Сєрова, 4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

№2868  

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002 

Міжміський код та телефон +38(056)370-30-43, 370-30-44 

Факс +38(056) 370-30-45 

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

Опис Здiйснення аудиторських та консультацiйних послуг. 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «РЕЙТИНГОВЕ 
АГЕНТСТВО «IВI-РЕЙТИНГ»  

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 33262696 

Місцезнаходження 03164 Україна м. Київ Святошинський м. Київ вул. Обухiвська, 135, 
оф.11 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

3 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку (Свiдоцтво) 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010 

Міжміський код та телефон +38 (044) 362-90-84  

Факс +38 (044) 521-20-15 

Вид діяльності 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування 

Опис Послуги з визначення рейтингiв. 

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ №271447 

Назва державного органу, що видав Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту 
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ліцензію або інший документ iнформацiї України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.03.2015 

Міжміський код та телефон (044) 3777016  

Факс (044) 2791249 

Вид діяльності Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї ( крiм 
послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i 
засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, 
що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв). 

Опис Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї ( крiм 
послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i 
засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, 
що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв). 

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ №271467 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту 
iнформацiї України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.03.2015 

Міжміський код та телефон (044) 3777016  

Факс (044) 2791249 

Вид діяльності Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї (згiдно з 
перелiком , що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) в частинi 
оцiнювання захищеностi iнформацiї 

Опис Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї (згiдно з 
перелiком , що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) в частинi 
оцiнювання захищеностi iнформацiї. 

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

Центр сертифiкацiї ключiв ПАТ "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ 
УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

А № 35 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Мiнiстерство юстицiї України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.08.2015 

Міжміський код та телефон (044) 3777016  

Факс (044) 2791249 

Вид діяльності Надання послуг електронного цифрового пiдпису 

Опис Надання послуг електронного цифрового пiдпису. 
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Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Професiйна асоцiацiя учасникiв ринкiв капiталу та деривативiв 

Організаційно-правова форма Асоціація  

Код за ЄДРПОУ 24382704 

Місцезнаходження 01133 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Кутузова, 18/7, к.205 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

№19 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.02.2013 

Міжміський код та телефон (044) 2869420  

Факс (044) 2869420 

Вид діяльності Дiяльнiсть як об'эднання професiйних учасникiв фондового ринку за 
видом професiйної дiяльностi – депозитарна дiяльнiсть на територiї 
України 

Опис Виконання функцiй об'эднання професiйних учасникiв фондового 
ринку цiнних паперiв в Українi (Навчально-методична робота, 
рейтингова оцiнка профучасникiв, iнформацiйна пiдтримка 
професiйної дiяльностi). 

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

Професiйна асоцiацiя учасникiв ринкiв капiталу та деривативiв 

Організаційно-правова форма Асоціація  

Код за ЄДРПОУ 24382704 

Місцезнаходження 01133 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Кутузова, 18/7, к.205, 
206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

№17 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.04.2012 

Міжміський код та телефон (044) 2869420  

Факс (044) 2869420 

Вид діяльності Дiяльнiсть саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв 
фондового ринку за видом професiйної дiяльностi – депозитарна 
дiяльнiсть на територiї України 

Опис Виконання функцiй саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв 
фондового ринку цiнних паперiв в Українi за видом професiйної 
дiяльностi – депозитарна дiяльнiсть на територiї України. 

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

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬФА-ГАРАНТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 32382598 

Місцезнаходження 01133 Україна м. Київ Печерський м.Київ б-р. Лесi Українки, буд.26 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ №299021  
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Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 
ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.11.2006 

Міжміський код та телефон (044) 591-63-23 

Факс (044) 591-63-23 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Страхування майна. 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ПЗУ УКРАЇНА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20782312 

Місцезнаходження 04053 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул. Артема, буд.40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ 500113 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 
ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.12.2009 

Міжміський код та телефон (044) 238-62-38 

Факс (044) 238-62-38 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Страхування майна. 

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА 
"ПЕРСПЕКТИВА" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 33718227 

Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ Шевченковский м. Київ вул.Льва Толстого, 
буд.9А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ 294782 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2015 

Міжміський код та телефон (056) 3739594  

Факс (056) 3739780 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї 
торгiвлi на фондовому ринку 

Опис Акцiї Емiтента допущенi до торгiв на Бiржi. 

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

АСОЦIАЦIЯ "УКРАЇНСЬКI ФОНДОВI ТОРГОВЦI" 

Організаційно-правова форма Асоціація  

Код за ЄДРПОУ 33338204 
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Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська Шевченкiвський м. Днiпро вул. 
Воскресенська, буд.30  

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

Свiдоцтво №3 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.05.2012 

Міжміський код та телефон (056) 3739784  

Факс (056) 3739784  

Вид діяльності Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням 
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють 
торгiвлю цiнними паперами 

Опис Забезпечує високий професiйний рiвень провадження дiяльностi 
учасникiв на ринку; захищає права та законнi iнтереси членiв СРО, 
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв; посилює дiєвiсть 
саморегулювання на фондовому ринку шляхом розширення 
повноважень та функцiй саморегулiвної органiзацiї. 

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 14352406 

Місцезнаходження 01601 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Мечникова, буд.3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ №294657 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2015 

Міжміський код та телефон (056) 7870293  

Факс (056) 7870293  

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис Надання депозитарних послуг iз зберiгання прав на цiннi папери, 
обслуговування обiгу прав на цiннi папери на рахунку у цiнних 
паперах та iн. 

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ 
ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ 
РИНКАХ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ №263463 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 585-42-42  
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Факс (044) 481-00-99 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - клiрингова дiяльнiсть 

Опис Здiйснення клiрингу зобов'язань за правочинами щодо цiнних паперiв 
та iнших фiнансових iнструментiв, виконання клiрингових операцiй 
на клiрингових рахунках та клiрингових субрахунках. 

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

Професiйна асоцiацiя учасникiв ринкiв капiталу та деривативiв 

Організаційно-правова форма Асоціація  

Код за ЄДРПОУ 24382704 

Місцезнаходження 01133 Україна м. Київ апап м. Київ вул. Кутузова, 18/7, к.205, 206  

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

№18 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2015 

Міжміський код та телефон (044) 2869420  

Факс (044) 2869421 

Вид діяльності Дiяльнiсть саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв 
фондового ринку за видом професiйної дiяльностi – торгiвля цiнними 
паперами на територiї України 

Опис Виконання функцiй саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв 
фондового ринку цiнних паперiв в Українi за видом професiйної 
дiяльностi – торгiвля цiнними паперами на територiї України. 

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

Професiйна асоцiацiя учасникiв ринкiв капiталу та деривативiв 

Організаційно-правова форма Асоціація  

Код за ЄДРПОУ 24382704 

Місцезнаходження 01133 Україна Київська апап м. Київ вул. Кутузова, 18/7, к.205, 206  

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

№20 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.02.2013 

Міжміський код та телефон (044) 2869420  

Факс (044) 2869421 

Вид діяльності Дiяльнiсть як об'эднання професiйних учасникiв фондового ринку за 
видом професiйної дiяльностi – торгiвля цiнними паперами на 
територiї України 

Опис Виконання функцiй об'эднання професiйних учасникiв фондового 
ринку цiнних паперiв в Україн. 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БЕЙКЕР ТIЛЛI 
УКРАЇНА» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 30373906 
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Місцезнаходження 04112 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Грекова, буд. 3, 
кв. 9 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

№2091 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (044) 284-18-65 

Факс (044) 284-18-66 

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

Опис Здiйснення аудиторських та консультацiйних послуг. 
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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 

08.12.1998 634/1/98 
Державна комiсiя 

з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

- 
Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні 152.000 144000 21888000.00 100 

Опис 

Емiтент був створений у формi закритого акцiонерного товариства, тому торгiвля акцiями Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не 
здiйснювалась. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного 
капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не 
було. Код ISIN - вiдсутнiй оскiльки Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV, набрав чиннiсть пiсля 
прийняття рiшення про випуск акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №634/1/98 вiд 08.12.1998 р. втратило чиннiсть у зв'язку зi 
збiльшенням статутного фонду (капiталу) Емiтента та отриманням нового Свiдоцтва №206/1/00 вiд 05.05.2000 р. 

  

05.05.2000 206/1/00 
Державна комiсiя 

з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

- 
Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні 185.000 144000 26640000.000 100 

Опис 

Емiтент був створений у формi закритого акцiонерного товариства, тому торгiвля акцiями Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не 
здiйснювалась. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного 
капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не 
було. Код ISIN - вiдсутнiй оскiльки Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV, набрав чиннiсть пiсля 
прийняття рiшення про випуск акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №206/1/00 вiд 05.05.2000 р. втратило чиннiсть у зв'язку зi 
збiльшенням статутного фонду (капiталу) Емiтента та отриманням нового Свiдоцтва №539/1/00 вiд 12.10.2000 р. 

  

12.10.2000 539/1/00 
Державна комiсiя 

з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

- 
Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні 1.000 26640000 26640000.000 100 

Опис Емiтент був створений у формi закритого акцiонерного товариства, тому торгiвля акцiями Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не 
здiйснювалась. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного 
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капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не 
було. Код ISIN - вiдсутнiй оскiльки Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV, набрав чиннiсть пiсля 
прийняття рiшення про випуск акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №539/1/00 вiд 12.10.2000 р. втратило чиннiсть у зв'язку зi 
збiльшенням статутного фонду (капiталу) Емiтента та отриманням нового Свiдоцтва №488/1/02 вiд 10.10.2002 р. 

  

10.10.2002 488/1/02 
Державна комiсiя 

з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

- 
Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні 1.000 73705792 73705792.000 100 

Опис 

Емiтент був створений у формi закритого акцiонерного товариства, тому торгiвля акцiями Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не 
здiйснювалась. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного 
капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не 
було. Код ISIN - вiдсутнiй оскiльки Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV, набрав чиннiсть пiсля 
прийняття рiшення про випуск акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №488/1/02 вiд 10.10.2002 р. втратило чиннiсть у зв'язку зi 
збiльшенням статутного фонду (капiталу) Емiтента та отриманням нового Свiдоцтва №210/1/07 вiд 24.05.2007 р. 

  

24.05.2007 210/1/07 
Державна комiсiя 

з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA0400041101 
Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні 1.000 275000000 275000000.000 100 

Опис 

Емiтент був створений у формi закритого акцiонерного товариства, тому торгiвля акцiями Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не 
здiйснювалась. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного 
капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не 
було. Код ISIN - UA0400041101. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №210/1/07 вiд 24.05.2007 р. втратило чиннiсть у зв'язку зi 
збiльшенням статутного фонду (капiталу) Емiтента та отриманням нового Свiдоцтва №372/1/08 вiд 18.09.2008 р. 

  

18.09.2008 372/1/08 
Державна комiсiя 

з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA0400041101 
Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні 1.000 315000000 315000000.000 100 

Опис 

Торгiвля акцiями Емiтента здiйснювалась на внутрiшнiх ринках. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) 
розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають. 
Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було. Код ISIN - UA0400041101. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №372/1/08 
вiд 18.09.2008 р. втратило чиннiсть у зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй та отриманням нового Свiдоцтва №269/1/10 вiд 28.05.2010 р. 

  

28.05.2010 269/1/10 
Державна комiсiя 

з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000076988 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 1.000 315000000 315000000.000 100 



44 
 

Опис 

Торгiвля акцiями Емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) 
розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було. Код ISIN – 
UA4000076988. 
Додатково повiдомляємо, що до торгiв на Бiржi (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА») 
26.09.2011 допущено акцiї Банку (простi, iменнi, бездокументарної форми випуску, номiналом 1,00 грн., у кiлькостi 315 000 000 шт., за номером 
державної реєстрацiї №269/1/10 вiд 28.05.2010, та кодом ISIN UA4000076988) вiдповiдно до укладеного договору допуску цiнних паперiв до 
бiржових торгiв №11/09/26-01 вiд 26.09.2011. Акцiї Банку допущенi до торгiвлi без внесення до бiржового реєстру ПАТ «ПЕРСПЕКТИВА». 
Протягом звiтного перiоду торгiвля акцiями Банку на ПАТ «ПЕРСПЕКТИВА» не здiйснювалась. 

  

15.04.2014 31/1/2014 

Нацiональна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового ринку 

UA4000076988 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 1.000 585000000 585000000.00 100 

Опис 

Торгiвля акцiями Емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) 
розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було. Код ISIN – 
UA4000076988. 
Додатково повiдомляємо, що до торгiв на Бiржi (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА») 
26.09.2011 допущено акцiї Банку (простi, iменнi, бездокументарної форми випуску, номiналом 1,00 грн., у кiлькостi 585 000 000 шт., за номером 
державної реєстрацiї №31/1/2014 вiд 15.04.2014, та кодом ISIN UA4000076988) вiдповiдно до укладеного договору допуску цiнних паперiв до 
бiржових торгiв №11/09/26-01 вiд 26.09.2011. Акцiї Банку допущенi до торгiвлi без внесення до бiржового реєстру ПАТ «ПЕРСПЕКТИВА». 
Протягом звiтного перiоду торгiвля акцiями Банку на ПАТ «ПЕРСПЕКТИВА» не здiйснювалась. 

  

17.06.2015 50/1/2015 

Нацiональна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового ринку 

UA4000076988 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 1.000 835000000 835000000.00 100 

Опис 

Торгiвля акцiями Емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) 
розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було.  
Додатково повiдомляємо, що до торгiв на Бiржi (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА") 26.09.2011 
допущено акцiї Банку вiдповiдно до укладеного договору допуску цiнних паперiв до бiржових торгiв №11/09/26-01 вiд 26.09.2011. Акцiї Банку 
допущенi до торгiвлi без внесення до бiржового реєстру ПАТ "ПЕРСПЕКТИВА" (тiкер – BKRD). Протягом звiтного перiоду торгiвля акцiями 
Банку на ПАТ "ПЕРСПЕКТИВА" не здiйснювалась. 

  

24.12.2015 155/1/2015 

Нацiональна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового ринку 

UA4000076988 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 1.00 1521000000 1521000000 100 
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Опис 

Торгiвля акцiями Емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) 
розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було.  
Додатково повiдомляємо, що до торгiв на Бiржi (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА") 26.09.2011 
допущено акцiї Банку вiдповiдно до укладеного договору допуску цiнних паперiв до бiржових торгiв №11/09/26-01 вiд 26.09.2011. Акцiї Банку 
допущенi до торгiвлi без внесення до бiржового реєстру ПАТ "ПЕРСПЕКТИВА" (тiкер – BKRD). Протягом звiтного перiоду торгiвля акцiями 
Банку на ПАТ "ПЕРСПЕКТИВА" не здiйснювалась. 

  

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

1) процентні облігації 

Дата реєстрації випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
у випуску 

(штук) 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Процентна 
ставка за 

облігаціями 
(у відсотках) 

Термін 
виплати 

процентів 

Сума 
виплачених 
процентів за 

звітний 
період (грн) 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30.03.2007 168/2/07 

Державна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

1000.00 30000 Документарні 
іменні 30000000.00 0.000 щокварталу 0.00 12.04.2010 

Опис 

В обiгу на внутрiшнiх/зовнiшнiх ринках бездокументарнi облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї "B" не перебувають. Протягом звiтного перiоду фактiв 
лiстингу/делiстингу не було. Облiгацiї ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" серiї В знаходились у списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку 
ПФТС (код в ПФТС - OCREDВ). Метою використання залучених шляхом випуску облiгацiй фiнансових ресурсiв було кредитування клiєнтiв 
емiтента, тобто розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик, передбачене статутом. Джерелами 
погашення та виплати доходу за облiгацiями були кошти емiтента, отриманi вiд банкiвських операцiй, що залишаються пiсля розрахункiв з 
бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для 
формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi. Спосiб розмiщення 
облiгацiй - вiдкритий (публiчний). Номер (код) цiнних паперiв (ISIN) - UA4000009849. Процентну ставку на 1-4 процентнi перiоди встановлено у 
розмiрi 14,0 %, 5-8 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 14,0 %, 9-12 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 22,0 %. 12.04.2010 р. вiдбулось 
погашення облiгацiй у повному обсягу та вiдповiдно до Розпорядження Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №188-С-0 вiд 
08.06.2010 р. скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї "В"). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї "В") вiд 30.03.2007 р. 
№168/2/07, дата видачi 22.03.2010 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано. 

  

17.10.2007 704/2/07 Державна 
комiсiя з цiнних 1000.00 100000 Документарні 

іменні 100000000.00 0.000 1 раз на 
пiврiччя 0.00 03.11.2010 
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паперiв та 
фондового 

ринку 

Опис 

В обiгу на внутрiшнiх/зовнiшнiх ринках бездокументарнi облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї "C" не перебувають. Протягом звiтного перiоду фактiв 
лiстингу/делiстингу не було. Облiгацiї ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" серiї С знаходяться у списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку 
ПФТС (код в ПФТС - OCREDС). Метою залучення фiнансових ресурсiв вiд продажу облiгацiй є кредитування вiтчизняних пiдприємств та 
фiзичних осiб у повному обсязi випуску 100 000 000,00 (Сто мiльйонiв грн. 00 коп.) грн. Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями 
є кошти емiтента, отриманi вiд банкiвських операцiй, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. 
Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу 
емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi. Спосiб розмiщення облiгацiй - вiдкритий (публiчний). Номер (код) 
цiнних паперiв (ISIN) - UA4000022396. Процентну ставку на 1-2 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 13,5 %, 3-4 процентнi перiоди 
встановлено у розмiрi 16,5 %, 5-6 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 18 %. 03.11.2010 р. вiдбулось погашення облiгацiй у повному обсягу 
та вiдповiдно до Розпорядження Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №379-С-0 вiд 09.12.2010 р. скасовано реєстрацiю 
випуску облiгацiй (серiї "С"). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї "С") вiд 17.10.2007 р. №704/2/07, дата видачi 22.03.2010 р., 
видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано. 

  

19.03.2008 276/2/08 

Державна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

1000.00 100000 Документарні 
іменні 100000000.00 0.000 1 раз на 

пiврiччя 0.00 30.01.2011 

Опис 

В обiгу на внутрiшнiх/зовнiшнiх ринках бездокументарнi облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї "D" не перебувають. Протягом звiтного перiоду фактiв 
лiстингу/делiстингу не було. Облiгацiї ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" серiї D знаходились у списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку 
ПФТС (код в ПФТС - OCREDD). Метою залучення фiнансових ресурсiв вiд продажу облiгацiй є кредитування вiтчизняних пiдприємств та 
фiзичних осiб у повному обсязi випуску 100 000 000,00 (Сто мiльйонiв грн. 00 коп.) грн. Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями 
є кошти емiтента, отриманi вiд банкiвських операцiй, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. 
Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу 
емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi. Спосiб розмiщення облiгацiй - вiдкритий (публiчний). Номер (код) 
цiнних паперiв (ISIN) - UA4000034383. Процентну ставку на 1-2 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 14,5 %, 3-4 процентнi перiоди 
встановлено у розмiрi 19 %, 5-6 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 18 %. 29.01.2011 р. Закiнчився обiг облiгацiй та вiдповiдно до 
Розпорядження Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №64-С-0 вiд 04.03.2011 р. скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї 
"D"). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї "D") вiд 19.03.2008 р. №276/2/08, дата видачi 22.03.2010 р., видане Державною комiсiєю з 
цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано. 

  

24.10.2008 826/2/08-Т 

Державна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового 

1000.00 200000 Документарні 
іменні 200000000.00 0.000 1 раз на 

пiврiччя 0.00 11.08.2013 
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ринку 

Опис 

В обiгу на внутрiшнiх/зовнiшнiх ринках бездокументарнi облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї "Е" не перебувають. Протягом звiтного перiоду фактiв 
лiстингу/делiстингу не було. Обiг облiгацiй на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках був би дозволений пiсля реєстрацiї ДКЦПФР Звiту про результати 
розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй. Фактiв лiстингу/делiстингу на фондових бiржах облiгацiй серiї "Е" 
немає. Метою залучення фiнансових ресурсiв вiд продажу облiгацiй було кредитування вiтчизняних пiдприємств та фiзичних осiб у повному 
обсязi випуску 200 000 000,00 (Двiстi мiльйонiв грн. 00 коп.) грн. Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями були кошти емiтента, 
отриманi вiд банкiвських операцiй, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Емiтент 
зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також 
для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi. Спосiб розмiщення облiгацiй - вiдкритий (публiчний). Номер (код) цiнних паперiв (ISIN) 
- UA4000048102. Процентну ставку на 1-2 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 16,5 %, 3-4 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 16 %. 
Реєстрацiю випуску облiгацiй скасовано, та тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" вiд 
24.10.2008 р. №826/2/08-Т (серiя Е), видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, вiдповiдно до Розпорядження ДКЦПФР 
№423-СТ-О вiд 18.12.2009 р., анульовано. 

  

18.01.2011 10/2/11 

Державна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

1000.00 100000 Документарні 
іменні 100000000.00 20.000 1 раз на 

пiврiччя 0.00 22.01.2016 

Опис 

Бездокументарнi облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї "F" перебувають в обiгу на внутрiшнiх ринках. Протягом звiтного перiоду фактiв 
лiстингу/делiстингу не було. Облiгацiї ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" серiї "F" знаходяться у списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку 
ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" (надалi за текстом - "ПФТС") (код в ПФТС - OCREDF). 
Метою залучення фiнансових ресурсiв вiд продажу облiгацiй є кредитування вiтчизняних пiдприємств та фiзичних осiб у повному обсязi випуску 
100 000 000,00 (Сто мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.  
Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями є кошти емiтента, отриманi вiд банкiвських операцiй, що залишаються пiсля розрахункiв 
з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для 
формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi. Спосiб розмiщення 
облiгацiй - вiдкритий (публiчний). Номер (код) цiнних паперiв (ISIN) - UA4000109425. Процентну ставку на 1-2 процентнi перiоди встановлено у 
розмiрi 15 %. Процентну ставку на 3-4 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 15 %. Процентну ставку на 5-6 процентнi перiоди встановлено у 
розмiрi 18 %. Процентну ставку на 7-8 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 18 %. Процентну ставку на 9-10 процентнi перiоди встановлено у 
розмiрi 20%. 
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XI. Опис бізнесу 

1993 
9 червня – банк створено вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
13.01, 09.06.1993 року) з назвою Акцiонерний банк "Мунiципальний банк". 
7 липня – банк зареєстровано Нацiональним банком України, реєстрацiйний №18. 
1994 
13 грудня банк перереєстровано Нацiональним банком України у зв'язку зi змiною назви на 
Акцiонерний банк "Кредит-Днiпро", реєстрацiйний №180. 
1995 
Банк став членом Української асоцiацiї торговцiв цiнних паперiв. 
Установленi кореспондентськi вiдносини iз понад 40 банками 18 країн СНД i далекого зарубiжжя. 
Банк став акцiонером Української мiжбанкiвської валютної бiржi. 
1996 
Вiдкрито двi фiлiї - у мiстах Києвi та Новомосковську. 
Банком пiдписано угоди з American Express i Thomas Cook про обслуговування дорожнiх чекiв. 
Розпочалося спiвробiтництво з iнформацiйно-дилiнговим агентством Reuters. 
1997 
Величину статутного фонду збiльшено до 21,88 млн грн. 
Банк увiйшов у десятку найбiльших банкiв України за розмiром власного капiталу. 
Вiдкрито фiлiю в м. Алчевськ. 
Президента банку визначено переможцем у проектi "Людина року-97" у номiнацiях "Меценат 
року" й "Мiсiя доброї волi". 
Вiдкрито єдиний в Українi музей "Грошовi знаки всього свiту". 
1998 
Пiдтверджено дозвiл на право ведення реєстраторської дiяльностi. 
Зареєстровано шосту емiсiю акцiй. 
Банк став учасником системi SWIFT. 
Впроваджено внутрiшню локальну платiжну систему АБ "Кредит-Днiпро". 
Збiльшено доходи вiд обслуговування операцiй iз платiжними картами в 2 рази. 
1999 
Величина статутного капiталу склала 26,64 млн грн. 
Вiдкрито 3 безбалансовi вiддiлення ("Нижньоднiпровське", "Пiвденне", "Захiдне"). 
Банк став членом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. 
Банк отримав лiцензiю НБУ на ввезення iноземної валюти. 
Емiсiя платiжних карт АБ "Кредит-Днiпро" склала 3000 шт. 
2000 
Продовжено лiцензiї на здiйснення депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв. 
Збiльшено кiлькостi банкоматiв АБ "Кредит-Днiпро" до 10. 
Збiльшено кiлькостi клiєнтiв-власникiв платiжних карт АБ "Кредит-Днiпро" в 10 разiв – до 30,5 
тис. 
Проведено дев'яту емiсiю акцiй i збiльшено обсяг статутного капiталу до 79,55 млн грн. 
Банк прийнято в МПС MasterCard Europe S.A. як афiльованого члена. 
7 грудня банку надано статус асоцiйованого члена Мiжнародної Асоцiацiї Europay International. 
2001 
Банк став дiйсним колективним членом Українського союзу промисловцiв i пiдприємцiв. 
Рiшенням конкурсної комiсiї Пенсiйного фонду України банку надано право вiдкривати поточнi 
рахунки фiзичним особам для виплати пенсiй i грошової допомоги. 
Пiдтверджено право банку на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв. 
Отримано лiцензiю єдиного зразка на здiйснення депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних 
паперiв, дiяльностi з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв, дiяльностi з випуску й 
обiгу цiнних паперiв. 
Банк оголошено переможцем конкурсу з надання послуг зберiгача цiнних паперiв для 
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регiональних вiддiлень Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй i Луганськiй 
областях. 
Рейтинговим агентством "FITCH I.B.C.A" Банку "Кредит-Днiпро" присвоєно початковий рейтинг 
пiдтримки 5Т. 
2002 
Вiдбулася змiна статусу банку в МПС VISA International до асоцiйованого члена. 
Вiдкрито фiлiю у м. Суми. 
Здiйснення банком усiх видiв банкiвської дiяльностi пiдтверджено лiцензiєю НБУ №70 вiд 
24.12.2002 р. i Дозволом №70-1 вiд 24.12.2002 р. 
2003 
На iм'я АБ "Кредит-Днiпро" вiдкрито 81 кореспондентський рахунок у банках ближнього й 
дальнього зарубiжжя. 
За пiдсумками рейтингу ПАРД, банк як зберiгач посiв 6 мiсце за кiлькiстю рахункiв у цiнних 
паперах, депонентiв, а також загальне 11 мiсце серед зберiгачiв цiнних паперiв України. 
Обсяг приватних внескiв збiльшився на 63% – до 207 млн грн. 
Реалiзовано зарплатнi проекти на 43 пiдприємствах. 
2004 
Банком емiтовано понад 52 тисячi мiжнародних платiжних карт. 
Збiльшено мережу термiнального устаткування до 35 банкоматiв. 
За даними статистики Української мiжбанкiвської асоцiацiї членiв Europay Int. "ЕМА", АБ 
"Кредит-Днiпро" посiдає 21 мiсце (iз 56 банкiв) за емiсiєю карт мiжнародних платiжних систем i за 
кiлькiстю встановленого термiнального устаткування. 
Вiдкрито 4 нових вiддiлення у м. Днiпропетровську ("Амур-Нижньоднiпровське", "Пiвнiчне", 
"Калинiвське" й "Лiвобережне"). 
За пiдсумками рейтингу ПАРД, банк як зберiгач посiв 9 мiсце серед зберiгачiв цiнних паперiв 
України. 
2005 
Досягнуто домовленiсть iз малайзiйським банком Bank Islam Malaysia на здiйснення угод 
торговельного фiнансування. 
Органiзовано службу маркетингу й розвитку банку, розпочато впровадження нової програми 
роботи iз клiєнтами. 
Розроблено ефективну систему ризику-менеджменту й пiдвищено якiсть кредитного портфеля 
Банку. 
Вiдкрито новий головний офiс в м. Днiпропетровськ. 
При участi банку створено Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй. 
За даними Українського рейтинговий агентства, АБ "Кредит-Днiпро" посiв провiднi позицiї в 
рейтингу "Гвардiя брендiв". 
Величина обсягiв приватних внескiв банку зросла на 42% - до 300 млн грн. 
Емiтовано понад 50 тисяч карт VISA International. 
Реалiзовано 57 зарплатних проектiв на пiдприємствах України (загальна кiлькiсть реалiзованих 
зарплатних проектiв - для 176 пiдприємств). 
За пiдсумками рейтингу ПАРД в 2005 р. банк як зберiгач зайняв 9 мiсце. 
2006 
Сiчень 
Банк посiв перше мiсце в Днiпропетровськiй областi i восьме мiсце у всеукраїнському рейтингу, 
опублiкованому Державною податковою адмiнiстрацiєю України, за рiвнем сплати податкiв 
банкiвськими установами в 2005 р. 
Лютий 
Вiдкрито кредитну лiнiю на загальну суму 30 млн грн холдингу "Арт Метал Фурнiтура". 
Березень 
Пiдписана угода про спiвпрацю з Болгарською Експертною Кредитною Агенцiєю (BAEZ). 
Квiтень 
Пiдписана угода про спiвпрацю з Banque de commerce et de placements S.A., Женева, Швейцарiя. 



50 
 

Вiдкрито кредитну лiнiю на загальну суму 33 млн грн корпорацiї "Ольвiя". 
Травень 
Вiдкрито повнофункцiональне вiддiлення "Нагiрне" в м. Днiпропетровську. 
Червень 
Загальнi збори акцiонерiв банку обрали Головою Наглядової ради Середенко Д.М., Головою 
Правлiння Макарова П. О. 
Липень 
Отримана лiцензiя НБУ на здiйснення операцiй з банкiвськими металами на мiжнародних ринках. 
Серпень 
Вiдкрито вiддiлення "Iндустрiальне" в м. Днiпропетровську. 
Вiдкрито вiддiлення "Чернiвецьке" в м. Чернiвцi. 
Впроваджено в експлуатацiю нову версiю iнтернет-системи Клiєнт-Банк в iноземнiй валютi. 
Вересень 
Впроваджено програму iпотечного кредитування в рамках Фонду фiнансування будiвництва 
житлового комплексу "Сокiл" в м. Чернiвцi. 
Вiдкрито вiддiлення "Павлоградське" в м. Павлоград. 
Вiдкрито кредитнi лiнiї ЗАТ "Трубний завод ВСМПО-АВIСМА" i ВСП "Шахта "Садова" на 
загальну суму 29 млн. грн. 
Почала функцiонувати оновлена версiя сайту Банку Кредит Днiпро. 
Жовтень 
Вiдкрито вiддiлення "Шевченкiвське" в м. Нiкополь. 
Вiдкрито кредитну лiнiю на загальну суму 32 млн грн ТОВ "Завод "Вiрто". 
Листопад 
Впроваджений новий банкiвський продукт - кредитна карта з пiльговим перiодом кредитування 
"Зручнi грошi". 
Грудень 
Мiжнародна рейтингова агенцiя Moody's надала Банку рейтинги "В3/NP/E+/Stable/Baa3.ua". 
Пiдписана угода з American Express про обслуговування дорожнiх чекiв (TRAVELERS CHEQUE 
ASSOCIATES LTD). 
Банк збiльшив регулятивний капiтал до 212 млн грн. 
Пiдписана угода про мiжбанкiвську спiвпрацю з AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Франкфурт-
на-Майнi, Нiмеччина. 
2007 
Сiчень 
Голова Правлiння Банку "Кредит-Днiпро" Макаров П.О. увiйшов до рейтингу найуспiшнiших топ-
менеджерiв банкiвської системи України "Гвардiя керiвникiв". 
Вiдкрито кредитну лiнiю на загальну суму 4,4 млн доларiв ЗАТ "Трубний завод ВСМПО-
АВIСМА". 
Лютий 
Пiдписано угоду про пряме фiнансування з американською компанiєю Cargill Financial Services 
International. 
Вiдкрито кредитну лiнiю ТОВ "Торговий будинок "Метизи". 
Пiдписано угоду про мiжбанкiвську спiвпрацю з LHB INTERNATIONALE HANDELSBANK AG, 
Франкфурт-на-Майнi, Нiмеччина. 
Березень 
Вiдкрито вiддiлення "Львiвське" в м. Львiв. 
Квiтень 
Мiжнародна рейтингова агенцiя Fitch надала банку рейтинги "В-/В/D/E/5/Stable/BBB-(ukr)". 
Травень 
Вiдкрито 4 вiддiлення в м. Днiпропетровськ: "Правобережне", "Схiдне", "Жовтневе", "Кiровське". 
Рейтингова агенцiя "Експерт-Рейтинг" надала банку pi-рейтинг "В++". 
Червень 
Вiдкрито кредитну лiнiю на загальну суму 5 млн грн пiдприємствам корпорацiї "АВIТО". 
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Вiдкрито вiддiлення "Одеське" в м. Одеса. 
Вiдкрито кредитну лiнiю на загальну суму 10 млн грн ТОВ "Арда". 
Липень 
Впроваджено новий банкiвський продукт - програма автокредитування "Машина за годину". 
Вiдкрито 2 вiддiлення в м. Днiпропетровськ: "Гагарiнське", "Березiнське". 
Серпень 
Впроваджено call-центр. 
Вiдкрито вiддiлення "Криворiзьке" в м. Кривий Рiг. 
Пiдписано угоду про спiвробiтництво з Credit Europe Bank, N.V., Нiдерланди. 
Вересень 
Вiдкрито вiддiлення "Днiпродзержинське" в м. Днiпродзержинськ. 
Вiдкрито вiддiлення "Донецьке" в м. Донецьк. 
Жовтень 
Вiдкрито вiддiлення "Полтавське" в м. Полтава. 
2008 
Сiчень 
Вiдкрито вiддiлення "Запорiзьке Центральне" в м. Запорiжжя. 
Оборот по переказах грошових коштiв перевищив 15 млн грн. 
Величина кредитного портфеля склала 2,162 млрд грн. 
Лютий 
Вiдкрито кредитнi лiнiї з загальним лiмiтом 9 млн грн днiпропетровським компанiям ЧПФ 
"Агроцентр" i АП ТОВ "Агроцентр К". 
Вiдкрито поновлювану кредитну лiнiю з лiмiтом 22 млн грн "Приднiпровськiй аграрнiй групi". 
Березень 
Вiдкрито вiддiлення "Миколаївське" в м. Миколаїв 
Фiнансова група Cargill Financial Services International, Inc. (США) надала банку кредитнi засоби у 
розмiрi $4,5 млн. 
Компанiї ЧП "Реардi" (ТМ "Велика ложка") надано кредит в сумi 8 млн грн. 
Упроваджено нову програму кредитування для розвитку пiдприємств малого i середнього бiзнесу. 
Упроваджено програму медичного страхування i страхування життя спiвробiтникiв. 
Квiтень 
Упроваджено новий банкiвський продукт - кредити на придбання житлової нерухомостi строком 
до 30 рокiв. 
Величина кредитного портфеля склала 2,482 млрд грн. 
Вiдкрито вiддiлення "Iвано-Франкiвське" в м. Iвано-Франкiвськ. 
Банк увiйшов до Топ-20 найнадiйнiших банкiв України. 
Травень 
Мiжнародне рейтингове агентство Fitch присвоїло банку новi рейтинги. 
Червень 
Компанiї ВАТ "Мотор-сiч" наданий кредит в сумi 3 млн доларiв США. 
Вiдкрито вiддiлення "Кременчуцьке" в м. Кременчук. 
Компанiї ТОВ "ВЕСТА-Пласт" надано портфель кредитних лiнiй з загальним лiмiтом 12 млн 
доларiв США. 
Компанiї ТОВ "М'ясна традицiя" наданий iнвестицiйний кредит на суму 2 млн доларiв США. 
Вiдкрито вiддiлення "Черкаське" у м. Черкаси. 
Липень 
7 липня Банк вiдзначив 15-рiччя працi на українському ринку банкiвських послуг. 
Величина кредитного портфеля склала 2,919 млрд грн. 
Вiдкрито вiддiлення "Марiупольське" в м. Марiуполь. 
Величина загального депозитного портфеля склала 1, 245 млрд грн. 
Обсяг активiв склав 3,300 млрд грн. 
Фiнансовий результат дiяльностi банку за 6 мiсяцiв 2008 р. склав 17,2 млн. грн. 
Серпень 
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Вiдкрито кредитну лiнiю на суму 5,5 млн доларiв США нацiональної мережi мобiльного зв'язку 
"Мобiлочка". 
Банк отримав дозвiл на вступ до Нацiональної системи масових електронних платежiв. 
Вiдкрито 20-е вiддiлення в Днiпропетровську. 
Мiжнародне рейтингове агентство Moody's змiнило прогноз рейтингу Банку "Кредит-Днiпро" з 
"стабiльного" на "позитивний". 
Вiдкрито вiддiлення "Запорiзьке Iндустрiальне" в м. Запорiжжя. 
Пiдписано угоду про залучення субсидiарного кредиту в сумi 20 млн доларiв США. 
Вiдкрито вiддiлення "Луганське" в м. Луганськ. 
Вiдкрито вiддiлення "Донецьке Центральне" в м. Донецьк. 
Вiдкрито вiддiлення "Одеське Таїровське" в м. Одеса. 
Вересень 
Вiдкрито вiддiлення "Сiмферопольське" в м. Сiмферополь. 
Вiдкрито вiддiлення "Криворiзьке Центральне" в м. Кривий Рiг. 
Вiдкрито кредитну лiнiю на суму 25 млн грн ЗАТ "Луганський трубний завод". 
Банк запропонував клiєнтам новий внесок до запитання "Вiльнi кошти". 
Банк "Кредит-Днiпро" вступив в Нацiональну систему масових електронних платежiв. 
Вiдкрито вiддiлення "Львiвське Шуварiвське" у м. Львiв. 
2009 
Сiчень 
Банк Кредит Днiпро розпочав фiнансування Мiжнародної науково-промислової корпорацiї 
"ВЕСТА" в рамках Другої програми розвитку експорту спiльно з МБРР. 
Лютий 
Агентство Fitch Ratings пiдтвердило рейтинги Банку Кредит Днiпро. 
Банк Кредит Днiпро збiльшив статутний капiтал до 315 млн грн. 
Банк Кредит Днiпро спрямує $ 20 млн на кредитування українських експортерiв у першому 
кварталi 2009 року. 
Пiсля пiдтвердження рейтингу на рiвнi В - Банк Кредит Днiпро припинив спiвпрацю з 
рейтинговим агентством Fitch. 
Квiтень 
Акцiонери Банку Кредит Днiпро спрямували прибуток за 2008 рiк на розвиток банку. 
Травень 
Банк Кредит Днiпро пропонує новi види депозитiв. 
Банк Кредит Днiпро реорганiзовано в публiчне акцiонерне товариство. 
Червень 
Два кроки до вiдпочинку! Стартує акцiя Програми пiдтримки пенсiонерiв Банку Кредит Днiпро. 
Банк Кредит Днiпро розширює свою мережу в Новомосковську. 
Липень 
Клiєнти Банку Кредит Днiпро в Днiпропетровську можуть оплатити комунальнi послуги через 
банкомати. 
Банк Кредит Днiпро проводить спецiальну акцiю до Дня металурга. 
Серпень 
Стартує нова Програма для власникiв зарплатних карток Банку Кредит Днiпро - "ПРЕМIЯ ДЛЯ 
СВОЇХ". 
Банк Кредит Днiпро проводить акцiю до Дня шахтаря. 
Вересень 
В рамках Програми пiдтримки пенсiонерiв вiдбувся останнiй розiграш путiвок у Трускавець. 
Банк Кредит Днiпро реалiзував зарплатний проект на заводi корпорацiї "Бiосфера". 
Стартує другий етап Програми пiдтримки пенсiонерiв. 
Жовтень 
Банком Кредит Днiпро пiдписано договiр про реалiзацiю зарплатного проекту для спiвробiтникiв 
Днiпропетровського хлiбозаводу № 9. 
Банк Кредит Днiпро виступив генеральним спонсором камерного оркестру iм. Гаррi Логвина 
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"Пори року". 
Листопад 
Банк Кредит Днiпро - в десятцi найнадiйнiших банкiв України. 
Банк Кредит Днiпро виграв тендер Пенсiйного фонду України! 
Грудень 
Банк Кредит Днiпро розширює свою мережу в Нiкополi. 
2010 
Лютий 
Банк увiйшов до групи великих банкiв - з розмiром активiв бiльше 4 млрд. грн. 
Банк увiйшов до десятки банкiв, що лiдирують в залученнi засобiв вiд населення 
Почата спiвпраця з Мiжнародною системою грошових переказiв MIGOMR. 
Почата реалiзацiя комплексної Програми кредитування агросектора. 
Квiтень 
Вiдкрито 2 вiддiлення у Львовi. 
Впроваджена перша в Українi система дистанцiйного обслуговування роздрiбних клiєнтiв 
HYPERLINK "http ://www.bssys.com/credit/sulfiz/private/"" ДБО BS - Client. Приватний Клiєнт". 
Травень 
Почата спiвпраця з системою грошових переказiв MoneyGram. 
Надана кредитна лiнiя на суму 35 млн. грн. компанiї ТОВ "Амарант". 
Червень 
Вiдкрито 2 вiддiлення в Києвi. 
Наданий овердрафт у розмiрi 5 млн. грн. компанiї "Геркулес". 
У рамках Програми пiдтримки агросектора Банк вiдкрив кредитну лiнiю з лiмiтом 20 млн. гривен 
компанiї ТОВ "Союз-3", яка входить до складу "Українського Агропромислового Холдингу". 
Клiєнтська пiдтримка Банку Кредит Днiпро почала здiйснюватися в Skype 
Липень 
Голова Наглядової ради Банку Дмитро Середенко увiйшов до п'ятiрки кращих фiнансистiв 
України. 
Почата спiвпраця з мiжнародною системою термiнових грошових переказiв HYPERLINK "http 
://www.creditdnepr.com.ua/retail/cash-remittance/unistream/ "ЮНИСТРИМ. 
Банки-партнери з Австрiї, Росiї, Швейцарiї пiдтвердили свою довiру до Банку, встановивши для 
нього бланковi лiмiти на проведення операцiй FOREX i TRADE FINANCE. 
Наданий овердрафт одному з найбiльших нафтотрейдерiв Схiдної України - компанiї 
"ПАРАЛЕЛЬ". 
Вiдкрито 2 вiддiлення в Києвi i 1вiддiлення у Львовi. 
Серпень 
Банк зайняв 5-е мiсце в рейтингу "Банки, яким ви довiряєте" за результатами опитування газети 
"ДЕЛО". 
Система дистанцiйного банкiвського обслуговування (ДБО) роздрiбних клiєнтiв, впроваджена 
Банком, дiстала назву HYPERLINK "/rus/for - you/free - bank/"" Free Bank". 
Вересень 
Вiдкрито 3 вiддiлення в Києвi. 
Жовтень 
Кредитна лiнiя вiдкрита компанiї "СЕНТРАВIС" . 
Вiдкрито перше вiддiлення в Севастополi. 
Листопад 
Премiя Ukrainian Marketing AwardsT вручена маркетинг-директору Банка Кредит Днiпро. 
Додатковi переваги для власникiв карт Банку Кредит Днiпро i власникiв паливних карт Нефтек. 
Грудень 
Вiдкрито Схiдне регiональне управлiння. 
Банк Кредит Днiпро розширює мережу у Львовi. 
Рейтинговое агентство Moody's пiдвищило прогноз довгострокового рейтингу Банку на 2 позицiї 
до "позитивного", пiднявши при цьому нацiональний рейтинг також на 2 позицiї до Baa1.ua  
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2011 
Сiчень 
Незалежне рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг" оголосило про визначення довгострокового 
кредитного рейтингу iнвестицiйного класу uaА- ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" з прогнозом 
"стабiльний". 
Вiдкрито Європейське вiддiлення в Днiпропетровську. 
Обсяг емiсiї платiжних карток Банку Кредит Днiпро перевищив 300 000 одиниць. 
Лютий 
У рамках стратегiчної Програми пiдтримки агропромислового комплексу Банк Кредит Днiпро 
надав кредитнi кошти Українському агропромисловому холдингу iз загальним лiмiтом 14,8 млн 
грн. 
Банк Кредит Днiпро активно кредитує великi пiдприємства харчової, сiльськогосподарської, 
паливної галузей: ЗАТ "ДКХП № 1", яке входить до складу групи компанiй "Укрiнтерпродукт", - 
100 млн грн; компанiя "АгроТек" - 10 млн доларiв США; ТОВ "Азовнафтопродукт" - 10 млн 
доларiв США. 
Березень 
Банк Кредит Днiпро почав емiсiю карток премiум-класу MasterCard Platinum. 
- Квiтень 
Банк Кредит Днiпро запустив нацiональну рекламну кампанiю Пенсiйної програми, обличчям якої 
стала народна артистка України, популярна актриса театру i кiно Ада Роговцева. 
Вiдкрито Оболонське вiддiлення в Києвi й Космiчне вiддiлення в Запорiжжi. 
Травень 
Банк Кредит Днiпро продовжив стратегiчне спiвробiтництво з пiдприємствами агропромислового 
комплексу та металургiї. Вiдкрито кредитнi лiнiї провiдного виробника труб з нержавiючої сталi 
компанiї "Сентравiс" - 3,5 млн євро та Українському агропромисловому холдингу на суму 91,5 
млн грн. 
Розпочало роботу Захiдне регiональне управлiння Банку Кредит Днiпро у Львовi. 
Стартувала акцiя "Грандiозний депозит", в рамках якої першi 10 клiєнтiв нових вiддiлень Банку 
Кредит Днiпро отримають можливiсть розмiстити депозит на спецiальних вигiдних умовах пiд 
пiдвищенi вiдсотковi ставки. 
Вiдкрито Воронцовське вiддiлення в Днiпропетровську. 
Банк Кредит Днiпро увiйшов до числа банкiв-учасникiв "Українського iндексу ставок за 
депозитами фiзичних осiб". 
Банк Кредит Днiпро став генеральним партнером центру сучасного мистецтва PinchukArtCentre 
(м. Київ) в органiзацiї першої у Схiднiй Європi персональної виставки популярного датсько-
iсландського художника Олафура Елiассона. Виставка стала найбiльш популярною за всю iсторiю 
PinchukArtCentre. Її вiдвiдало близько 190 тис. осiб. 
Банк Кредит Днiпро увiйшов до ТОП-20 найбiльш активних "депозитних" банкiв за версiєю 
журналу "Деньги". 
Голова Правлiння Банку Кредит Днiпро Павло Макаров увiйшов до 20 найкращих банкiрiв 
України за версiєю журналу "Фокус". 
Червень 
Банк Кредит Днiпро увiйшов до числа найбiльш електронних банкiв України згiдно з рейтингом 
всеукраїнського тижневика "Iнвестгазета", посiвши 12 мiсце серед українських банкiв, що надають 
послугу iнтернет-банкiнгу. 
Банк Кредит Днiпро продовжує розширювати регiональну мережу i вiдкриває свої представництва 
вiдразу в двох важливих регiонах України: Пiвденне регiональне управлiння в Одесi й 
територiальне управлiння в Запорiжжi. 
Розпочали роботу два нових вiддiлення у Донецьку i одне в Києвi. 
Липень 
Банк Кредит Днiпро вiдзначив своє вiсiмнадцятирiччя. Урочиста церемонiя святкування вiдбулася 
в Нацiональнiй фiлармонiї України, де два вiдомих камерних оркестри, що представляють Схiд i 
Захiд України, - "Пори року" (м. Днiпропетровськ) та "Вiртуози Львова" (м. Львiв), спiльно 
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виконали "Кармен-сюїту" Бiзе- Щедрiна. 
Банк Кредит Днiпро спiльно з компанiєю Dragon Capital успiшно розмiстив облiгацiї серiї F 
загальною номiнальною вартiстю 100 млн гривень. 
Стартувала програма автокредитування Банку Кредит Днiпро з вiдсотковою ставкою вiд 0,01% 
рiчних. 
Серпень 
Банк Кредит Днiпро розширює регiональну мережу в Донецьку, Одесi та Запорiжжi - вiдкрито 3 
нових вiддiлення. 
Банк Кредит Днiпро посiв друге мiсце в рейтингу надiйностi великих банкiв вiд журналу 
"Деньги.UA" за пiдсумками першого пiврiччя 2011 року. 
Банк Кредит Днiпро вiдкрив кредитнi лiнiї АСК "Укррiчфлот" на 3,6 млн доларiв США. 
У рамках комплексної програми пiдтримки АПК Банк Кредит Днiпро вiдкрив кредитнi лiнiї 
компанiї ТОВ "Комбiнат хлiбопродуктiв "Тальне" на загальну суму 32,5 млн грн. 
Вересень 
Вiдкрито Платонiвське вiддiлення в Днiпропетровську. 
Першим заступником Голови Правлiння ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" призначенио Андрiя 
Савчука. 
На запрошення Банку Кредит Днiпро Ада Роговцева провела творчi вечори для клiєнтiв Банку 
Кредит Днiпро в Києвi, Днiпропетровську, Донецьку, Запорiжжi та Нiкополi. 
Банк Кредит Днiпро представив автокредит з процентною ставкою вiд 0,01% рiчних на найбiльшiй 
автомобiльнiй виставцi "Столичне автошоу". 
Жовтень 
Банк Кредит Днiпро вiдкриває 90-е вiддiлення своєї регiональної мережi. За пiдсумками 9 мiсяцiв 
2011 року мережа вiддiлень банку збiльшилася на 30%. 
Вiдкрито 2 нових вiддiлення в Донецьку та Житомирi. 
Листопад 
Банк Кредит Днiпро представляє "Велику вiсiмку" - перший в Українi мультивалютний депозит з 
восьмирiвневим захистом заощаджень. 
Мiжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service пiдвищило довгостроковий рейтинг 
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" з депозитiв в нацiональнiй валютi до рiвня В2. 
За пiдсумками 9 мiсяцiв 2011 р. Банк Кредит Днiпро увiйшов до трiйки фiнустанов-лiдерiв за 
приростом депозитiв клiєнтiв - фiзичних осiб за даними АУБ. 
Банк Кредит Днiпро i "Профспiлка атестованих працiвникiв органiв внутрiшнiх справ України" 
приступили до створення програми лояльностi "Discount PAP Club". Спiльний соцiальний проект 
Банку Кредит Днiпро i "Профспiлки атестованих працiвникiв органiв внутрiшнiх справ України" - 
"Discount PAP Club" - охоплює понад 2 млн людей по всiй Українi. 
Грудень 
Банк Кредит Днiпро нагороджено системою "Мiжнароднi грошовi перекази "ЛIДЕР" в номiнацiї 
"Успiх року". 
Банк Кредит Днiпро вiдкрив перше вiддiлення у Вiнницi i нове вiддiлення в Харковi. 
Банк Кредит Днiпро посiв друге мiсце в своїй групi в рейтингу "Инвестгазеты" UKRAINIAN 
BANKER AWARDS в номiнацiї "Найбiльш динамiчнi банки". 
2012 
Лютий 
Стартувала добродiйна кампанiя Фонду Олени Пiнчук "АНТИСНIД" та Банку Кредит Днiпро 
щодо збору коштiв для допомоги ВIЛ-позитивним дiтям. 
Банк Кредит Днiпро увiйшов до складу Незалежної асоцiацiї банкiв України. 
Банк Кредит Днiпро перемiг в конкурсi Державної казначейської служби України. 
Стартувала соцiальна програма iз кредитування купiвлi електромобiлiв. 
Банк Кредит Днiпро - переможець проектiв "Топ-100. Рейтинг кращих компанiй України" та 
UKRAINIAN BANKER AWARDS. 
Голова Правлiння Банку Кредит Днiпро Павло Макаров - лауреат премiї "Людина року-2011" в 
номiнацiї "Фiнансист року". 
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Березень 
Згiдно з рейтингом авторитетного тижневика "Дiлова столиця" Банк Кредит Днiпро названо одним 
з чотирьох банкiв, що пропонують найкращi умови автокредитування. 
Банк Кредит Днiпро увiйшов до Топ-9 банкiв з кращими ощадними вкладами рейтингу "50 
провiдних банкiв України" вiд газети "Комерсант-Україна". 
Квiтень 
Банк Кредит Днiпро вiдкрив двi кредитнi лiнiї великому агрохолдингу B.I.G. Harvest Group PLC. 
Стартувала нова акцiйна програма для клiєнтiв старшого вiку "Подорож до мрiї". Кожен учасник 
акцiї отримав шанс виграти головний приз - один з трьох 7-денних турiв на двох до легендарного 
європейського курорту Карловi Вари. 
Травень 
Стартувала депозитна акцiя "Дотик до успiху": вкладники дiстали можливiсть виграти один з 10 
планшетних комп'ютерiв Apple iPad 2. 
Банк Кредит Днiпро надав мультивалютну кредитну лiнiю СТОВ "Дружба-Нова". 
Банк Кредит Днiпро вiдзначено нагородою системи грошових переказiв AVERS. 
Банк Кредит Днiпро вiдкрив кредитну лiнiю ЗАТ "Артемiвськ Вайнерi" (Донецька область). 
Розпочало роботу нове вiддiлення в Полтавi. 
Червень 
Банк Кредит Днiпро увiйшов до Топ-10 банкiв, що найдинамiчнiше розвиваються, за результатами 
першого кварталу 2012 р. (рейтинг IА "РБК-Україна") та до Топ-12 українських банкiв за обсягами 
депозитiв фiзосiб (рейтинг сайту Banker.ua). 
Клiєнтам-фiзособам запропоновано новий продукт - споживчий кредит пiд заставу нерухомостi. 
Липень 
На честь свого 19-рiччя Банк виступив органiзатором свята для вихованцiв дитячих будинкiв 
Києва та Днiпропетровська. 
Пiдприємствам АПК запропонована нова комплексна програма кредитування. 
Власники iPhone дiстали доступ до системи Iнтернет-банкiнгу FreeBank. 
Банк Кредит Днiпро увiйшов до Топ-20 українських банкiв за кiлькiстю активних платiжних карт. 
Стартувала акцiя Банку iз прийому платежiв на користь вищих та середнiх спецiальних 
навчальних закладiв. 
Серпень 
Банк Кредит Днiпро увiйшов до Топ-20 українських банкiв за кiлькiстю активних платiжних карт. 
Вересень 
Нова депозитна акцiя "Подвiйна вигода" вiд Банку Кредит Днiпро пропонує збiльшити суму 
вкладу в два рази. 
Жовтень 
Банк Кредит Днiпро визнано одним з переможцiв проекту "Топ-100. Рейтинг кращих компанiй 
України". 
Банк Кредит Днiпро увiйшов до Топ-8 найбiльш електронних українських банкiв за даними сайту 
Banker.ua. 
Банк Кредит Днiпро увiйшов до Топ-13 українських банкiв за величиною депозитного портфеля 
фiзосiб. 
Банка Кредит Днiпро увiйшов до Топ-3 найкращих веб-представництв українських банкiв. 
Листопад 
Банк Кредит Днiпро розпочав надавати своїм клiєнтам послуги грошових переказiв за системою 
Contact. 
Голова правлiння ПАТ "Банк Кредит Днiпро" Павло Макаров увiйшов до Топ-10 кращих 
банкiвських топ-менеджерiв за версiєю журналу "Деньги.UA". 
Грудень 
Банк Кредит Днiпро став одним iз трьох переможцiв у номiнацiї "Кращий депозитний продукт" i 
посiв друге мiсце в своїй групi за активами у номiнацiї "Найбiльш динамiчнi банки" щорiчної 
премiї UKRAINIAN BANKER AWARDS. 
Банк Кредит Днiпро увiйшов до Топ-17 найнадiйнiших українських банкiв рейтингу журналу 
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"Кореспондент". 
За даними тижневика "Бизнес" Банк Кредит Днiпро - один з двох найбiльших банкiв за розмiром 
чистих активiв в Днiпропетровському регiонi. 
Стартувала програма iпотечного кредитування вiд Банку Кредит Днiпро. 
Банк Кредит Днiпро визнано одним з двох найбiльш динамiчних банкiв з українським капiталом 
авторитетного рейтингу "Топ-100". 
За даними нацiонального агропорталу Latifundist.com Банк Кредит Днiпро увiйшов до Топ-12 
банкiв, що активно кредитують АПК. 
2013 
Сiчень 
Банк Кредит Днiпро анонсував програму розвитку дистанцiйного банкiвського обслуговування. 
За пiдсумками 2012 року кiлькiсть користувачiв Iнтернет-банкiнгу Free Bank вiд Банку Кредит 
Днiпро зросла на 84%. 
Лютий 
Банк Кредит Днiпро вiдкрив кредитнi лiнiї - компанiї "Украгроком" на 2 млн доларiв США i 
холдингу "Сiльгосппродукт" на 5 млн доларiв США. 
Березень 
Промо-акцiя Банку Кредит Днiпро стала однiєю з найгучнiших подiй на фестивалi "Нова Масляна" 
з телеканалом СТБ. 
Банк Кредит Днiпро став одним з трьох українських банкiв, який емiтував першi в Українi 
платiжнi карти Visa payWave. 
Квiтень 
Банк Кредит Днiпро полiпшив умови кредитування пiдприємств АПК на купiвлю агротехнiки. 
Банк Кредит Днiпро посiв 11-е мiсце в групi С рейтингу 75 найбiльш надiйних банкiв України. 
Травень 
Банк Кредит Днiпро запропонував клiєнтам новий депозит "Пори року". 
Банк Кредит Днiпро взяв участь у Днях Європи в Українi з програмою "Зеленому мiсту - 
екомобiль". 
Банк Кредит Днiпро запропонував нову послугу - грошовi перекази по Українi без вiдкриття 
рахунку. 
Червень 
Банк Кредит Днiпро запропонував клiєнтам скористатися беззаставними кредитами готiвкою. 
Банк Кредит Днiпро увiйшов до Топ-15 найбiльш комфортних банкiв України. 
Акцiя з безкоштовного оформлення карти VISA Pokupon стартувала з 20 червня 2013 р. 
Липень 
Банк Кредит Днiпро вiдзначає своє 20-рiччя. 
Банк Кредит Днiпро визнано переможцем рейтингу "Ввiчливi банки" сайту banki.ua. 
Банк Кредит Днiпро увiйшов до Топ-10 рейтингу вiдкритостi банкiв. 
Банк Кредит Днiпро запропонував клiєнтам нову послугу "Розумний рахунок". 
Жовтень 
Банк Кредит Днiпро пропонує спецiальний продукт для дiтей та їх батькiв в рамках проекту 
"Всесвiтнiй день заощаджень в Українi". 
Банк Кредит Днiпро вiдкрив офiцiйну сторiнку в facebook.com. 
Листопад 
За пiдсумками листопада Банк Кредит Днiпро показав позитивну динамiку фiнансового результату 
i активiв. 
Грудень 
Проходить акцiя з можливiстю виграти святковий бонус до депозитної програми "Пори року". 
Банк Кредит Днiпро визнано кращим регiональним банком 2013. 
Банк Кредит Днiпро став принциповим членом MasterCard Worldwide. 
Власникам карток MasterCard, емiтованих Банком Кредит Днiпро, доступний зал премiум-класу в 
термiналi D аеропорту Бориспiль. 
2014 
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Грудень 
Впроваджено сервiс миттєвих платежiв на офiцiйному сайтi банку. 
Банк визнано одним з кращих роботодавцiв України за результатами рейтингу "Капiтал 500". 
Банк став найкращим банком за депозитними програмами для населення у Всеукраїнському 
конкурсi "Банк року в 2014" журналу "Банкиръ". 
Листопад 
Встановлено автономнi банкiвськi термiнали самообслуговування в популярних супермаркетах. 
За пiдтримки банку вiдбувся концерт-вiдкриття XXII сезону камерного оркестру iм. Гаррi Логвина 
"Пори року". 
Жовтень 
Депозити Банку Кредит Днiпро в в Топ-15 найбiльш надiйних за версiєю агентства "Стандарт-
Рейтинг". 
Вересень 
Вiдкрито централiзований операцiйний центр у Днiпропетровську. 
Отримано престижну європейську нагороду STP Award 2013 Excellent Quality за найвищий рiвень 
якостi проведення автоматичних платежiв. 
Серпень 
Банк визнано однiєю з найнадiйнiших фiнустанов України за версiєю дiлового журналу "Грошi". 
Липень 
Пенсiйний фонд України пiдтвердив статус банку-партнера з виплат пенсiй та грошової допомоги. 
Червень 
Банк Кредит Днiпро ввiв в роботу власний процесинговий центр i став Принциповим членом 
мiжнародної платiжної системи VISA International. 
Банк Кредит Днiпро названий найбiльш динамiчним партнером системи грошових переказiв 
AVERS. 
Травень 
Банк Кредит Днiпро представив власну систему грошових переказiв FREESEND. 
Квiтень 
Банк Кредит Днiпро отримав сертифiкат вiдповiдностi вимогам мiжнародного стандарту PCI DSS. 
Березень 
Прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку Кредит Днiпро до 585 млн грн. 
Сiчень 
Головою Правлiння Банку Кредит Днiпро призначено Олену Малинську. 
2015 
Серпень 
Банк Кредит Днiпро отримав престижну нагороду "STP Award Exellent Quality" вiд одного з 
найбiльших фiнансових iнститутiв Нiмеччини та всiєї Європи Commerzbank AG. Нагорода 
присуджується фiнустановам за оперативнiсть i якiсне здiйснення мiжнародних платiжних 
операцiй за пiдсумками минулого року. 
Завершилася державна реєстрацiя змiн до статуту Банку Кредит Днiпро - банк збiльшив статутний 
капiтал на 250 млн грн, або на 42,7%, - до 835 млн грн - шляхом розмiщення додаткових акцiй 
iснуючої номiнальної вартостi. 
Липень 
Згiдно з рейтингом медiаактивностi українських банкiв за пiдсумками II кварталу 2015 року, який 
пiдготувала дослiдницька компанiя NOKs fishes, Банк Кредит Днiпро увiйшов до Топ-5 
українських фiнустанов за якiстю представленостi в медiапросторi. 
Банк Кредит Днiпро адаптує структуру власностi вiдповiдно до нових вимог НБУ. Фiнустановою 
надано необхiдний пакет документiв до Нацiонального банку України. Пiсля отримання 
погодження вiд Нацбанку 100% опосередкованої участi в банку перейде компанiї "Парамiджанi 
Менеджмент Лiмiтед" (Paramigiani Management Limited), 99% акцiй якої прямо i ще 1% 
опосередковано належать Вiктору Пiнчуку (на цей момент єдиним акцiонером банку є кiпрська 
компанiя, бенефiцiарний власник якої - Вiктор Пiнчук). 
Банк Кредит Днiпро затверджено банком-агентом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб iз 
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виплат клiєнтам неплатоспроможних банкiв на 2015-2016 рр. 
Банк Кредит Днiпро вiдзначає 22-рiччя роботи на фiнансовому ринку України. 
Банк Кредит Днiпро пiдтвердив свої позицiї однiєї з найбiльш надiйних українських фiнустанов - 
авторитетне рейтингове агентство Схiдної Європи i СНД UCRA ("Українське кредитно-
рейтингове агентство") оцiнило довгостроковий кредитний рейтинг Банку Кредит Днiпро на рiвнi 
"uaА-" з прогнозом "у розвитку". Рейтинг депозитiв банку агентство закрiпило на рiвнi "С" - 
"надiйнiсть вища за середню". 
Червень 
За пiдтримки Банку Кредит Днiпро вiдбулося закриття 22-го концертного сезону камерного 
оркестру iм. Гаррi Логвина "Пори року". 
Спецiально для одержувачiв пенсiйних та iнших соцiальних виплат Банк Кредит Днiпро 
запровадив новий сервiс, що дозволяє оформляти банкiвськi платiжнi картки безпосередньо в 
установах соцiального забезпечення без вiдвiдування вiддiлень банку. 
Банк Кредит Днiпро став банком-партнером Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб у рамках 
здiйснення виплат компенсацiї клiєнтам визнаного неплатоспроможним банку "Київська Русь" у 
Днiпропетровськiй, Запорiзькiй, Полтавськiй та Донецькiй областях. 
1 червня, у Мiжнародний день захисту дiтей, Банк Кредит Днiпро почав реалiзацiю масштабного 
проекту "Дитячий гаманець", в рамках якого клiєнти можуть оформити для своїх дiтей платiжнi 
картки. Крiм того, фахiвцi фiнустанови провели для дiтей декiлька практичних занять iз 
фiнансової грамотностi у вiддiленнях банку. 
Травень 
За пiдтримки Банку Кредит Днiпро в Днiпропетровську в черговий раз вiдбулася одна з найбiльш 
значущих культурних подiй регiону. Камерний оркестр iм. Гаррi Логвина "Пори року" представив 
глядачам нову концертну програму "Три Моцарти". Цього разу любителiв класичної музики чекав 
особливий сюрприз - керував оркестром запрошений вiдомий в Українi та за її межами метр, 
диригент, керiвник Академiчного камерного оркестру "Вiртуози Львова", музичний продюсер, 
органiзатор рiзних мiжнародних мистецьких проектiв Сергiй Бурко. 
Згiдно зi щорiчним дослiдженням "50 провiдних банкiв України", яке здiйснювалося аналiтичною 
групою "Фiнансовий клуб" за пiдтримки Незалежної асоцiацiї банкiв України, Банк Кредит Днiпро 
увiйшов в Топ-10 фiнустанов у номiнацiях: "Ощадний вклад" i "Класичний депозит". Крiм того, за 
результатами загального рейтингу Банк Кредит Днiпро утримує мiцнi позицiї серед 50 кращих 
фiнансових установ країни. 
Спiвробiтники Банку Кредит Днiпро провели благодiйну акцiю, в рамках якої зiбрали десятки 
тисяч гривень на придбання необхiдних речей для вихованцiв одного з дитячих медичних закладiв 
України - Днiпропетровського спецiалiзованого будинку дитини. Подарунки дiтям фахiвцi 
фiнустанови дали саме в День банкiра. Дарувати, а не отримувати подарунки до свята - одна з 
улюблених традицiй у банку - пiдкреслили фiнансисти. 
Банк Кредит Днiпро впровадив власну послугу P2P-платежiв - перерахування коштiв зi своєї 
платiжної карти на карти будь-яких iнших українських фiнустанов. Здiйснити миттєвий переказ 
коштiв клiєнти можуть у системi iнтернет-банкiнгу FreeBank. 
Квiтень 
Банк Кредит Днiпро уповноважено Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб здiйснювати 
виплати компенсацiй вкладникам визнаного неплатоспроможним "Iмексбанку" в 
Днiпропетровськiй i Запорiзькiй областях. 
Банк Кредит Днiпро став партнером трансляцiї прямих ефiрiв шоу "Україна має талант" на 
телеканалi СТБ. 
Банк Кредит Днiпро i Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб уклали угоду про спiвпрацю, в 
рамках якої банк почав здiйснювати виплати вiдшкодувань клiєнтам визнаного 
неплатоспроможним банку "Надра" в Запорiзькiй областi. 
Акцiонер Банку Кредит Днiпро прийняв рiшення про збiльшення статутного капiталу на 250 млн 
грн, або на 42,7%, - до 835 млн грн - шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої 
номiнальної вартостi. 
Банк Кредит Днiпро розширює лiнiйку депозитних продуктiв i пропонує клiєнтам скористатися 
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одним iз найбiльш надiйних i зручних iнструментiв заощадження i накопичення коштiв - 
депозитним сертифiкатом. Купуючи депозитний сертифiкат, його власник отримує можливiсть 
одноразово i без обмежень по закiнченнi термiну документа отримати всю суму вкладу та 
вiдсоткiв у будь-якiй валютi, в якiй оформлено сертифiкат. 
Банк Кредит Днiпро почав реалiзацiю унiкальних для українського банкiвського ринку програм 
фiнансового супроводу бiзнес-клiєнтiв. Залежно вiд розмiру i бiзнес-активностi пiдприємства 
клiєнт може вибрати для себе один iз чотирьох тарифних пакетiв вартiстю вiд 1 грн за вiдкриття та 
обслуговування поточних рахункiв, проведення платежiв тощо. 
Березень 
За результатами 7-го щорiчного "Рейтингу надiйностi банкiвських депозитiв", опублiкованого 
агентством "Стандарт-Рейтинг" (дочiрня структура європейської рейтингової компанiї GPRC 
"StandardRating"), Банк Кредит Днiпро увiйшов до Топ-10 українських банкiв, що пропонують 
найбiльш надiйнi депозитнi програми. 
Банк Кредит Днiпро отримав пiдтримку вiд Нацiонального банку України у виглядi 
стабiлiзацiйного кредиту в розмiрi 357 млн грн. В"Нацiональний банк України надає кредити 
рефiнансування на пiдтримку лiквiдностi тiльки платоспроможним банкам iз якiсними кредитними 
портфелями, якi дотримуються всiх норм законодавства, мають затвердженi плани капiталiзацiї, 
ефективний менеджмент i пiдтримку акцiонерiв", - зазначили в НБУ. 
За пiдтримки банку камерний оркестр "Пори року" представив слухачам нову концертну 
програму. 
Банк пропонує українцям унiкальну депозитну програму "7 днiв" з можливiстю щотижневого 
зняття коштiв без втрати вiдсоткiв. 
Впроваджено унiкальну програму лояльностi для власникiв премiальних i кредитних карт банку. 
Лютий 
Вiдкрито 3 новi вiддiлення в найбiльших мiстах України: Києвi, Днiпропетровську й Харковi. 
"Українське кредитно-рейтингове агентство" (UCRA) пiдтвердило довгостроковий кредитний 
рейтинг з прогнозом "стабiльний". 
Сiчень 
Банк Кредит Днiпро пiдтвердив свiй статус уповноваженого банка Пенсiйного фонду з виплат 
пенсiй. 
2016 
Грудень 
Агентство IBI-Rating пiдтвердило кредитний рейтинг Банку Кредит Днiпро на рiвнi «uaA-» iз 
прогнозом «у розвитку», а також рейтинг надiйностi депозитiв на рiвнi «4+» (висока надiйнiсть). 
Серед чинникiв, якi впливають на позицiї банку, експерти агентства вказують на пiдтримку 
фiнустанови з боку власника, прийнятну диверсифiкацiю ресурсної бази, своєчасне виконання 
зобов’язань перед клiєнтами, вiдрахування значного обсягу коштiв у резерви пiд активнi операцiї. 
Commerzbank AG – одна з найбiльших i найавторитетнiших кредитно-фiнансових установ 
Нiмеччини i Європи – у своєму звiтi пiдтвердив високi стандарти роботи Банку Кредит Днiпро в 
частинi обслуговування мiжнародних платежiв. Згiдно з даними аналiзу нiмецької фiнустанови 
платежi українського банку вiдповiдають європейським стандартам якостi на 99,71%. 
Жовтень 
Банк Кредит Днiпро став одним iз переможцiв у номiнацiї «Опора МСБ» рейтингу «Фiнансовий 
Оскар», який проводить дiловий тижневик «Бизнес» за пiдсумками роботи українського 
фiнансового ринку за пiврiччя. Ця номiнацiя присуджується за досягнення в сферi обслуговування 
i кредитування малого i середнього бiзнесу. 
Банк Кредит Днiпро перемiг у номiнацiї "Найкращий унiверсальний банк" VIII Всеукраїнського 
конкурсу "Банк року - 2016" вiд мiжнародного фiнансового клубу "Банкиръ". Традицiйно 
переможця визначали за результатами аналiзу дiяльностi фiнустанов, опитування банкiвського 
спiвтовариства, iнформацiї Нацбанку i нацiональних рейтингових агентств. 
Агентство IBI-Rating пiдтвердило рейтинг надiйностi депозитiв Банку Кредит Днiпро на рiвнi "4+" 
(висока надiйнiсть). Така оцiнка авторитетного рейтингового агентства свiдчить про те, що 
фiнустанова є надiйним учасником ринку i своєчасно та в повному обсязi виконує взятi на себе 
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зобов'язання. В агентствi зазначили, що не бачать чинникiв, якi могли б призвести до змiни 
рейтингу надiйностi банкiвських вкладiв у короткостроковiй перспективi. 
Вересень 
Згiдно зi щоквартальним дослiдженням компанiї NOKs fishes Банк Кредит Днiпро продовжує 
лишатися одним iз найякiснiше представлених банкiв в українському iнформацiйному просторi. 
Так, за пiдсумками другого кварталу 2016 року серед усiх українських фiнустанов банк закрiпився 
в топ-5 у категорiї "Естети" медiаполя. Крiм того, вiдповiдно до репутацiйних дослiджень компанiї 
фiнустанова стала одним iз лiдерiв зростання рейтингу "Схвалення" за оцiнками регуляторiв ринку 
i фiнансових журналiстiв. 
Серпень 
Банк Кредит Днiпро достроково погасив останню частину - 217,75 млн грн - стабiлiзацiйного 
кредиту НБУ. За графiком погашення повинно було завершитися 1 квiтня 2017 року. До цього 
банк достроково перерахував два траншi в рахунок погашення позики в сумi 89,25 i 50,00 млн грн. 
Липень 
Олена Малинська, голова Правлiння Банку Кредит Днiпро, перемогла в номiнацiї 
"Високоефективний банкiр" рейтингу найкращих банкiрiв України дiлового видання Companion. 
Список найкращих представникiв фiнансового ринку країни журнал представляє вже другий рiк 
поспiль. 
Агентство IBI-Rating пiдвищило кредитний рейтинг Банку Кредит Днiпро за нацiональною 
шкалою до "uaА-" з прогнозом "у розвитку", а також рейтинг надiйностi банкiвських вкладiв до 
"4+". Така оцiнка одного з найбiльш авторитетних рейтингових агентств свiдчить про стiйкi 
позицiї фiнустанови на банкiвському ринку країни i її здатностi повною мiрою виконувати 
зобов'язання перед клiєнтами. 
Червень 
Банк Кредит Днiпро став одним iз переможцiв у номiнацiї "Стабiльний партнер" XIX щорiчного 
конкурсу "Фiнансовий Оскар", який проводить дiловий тижневик "Бизнес" за пiдсумками роботи 
за минулий рiк. Ця номiнацiя присуджується за здатнiсть забезпечити стабiльну i якiсну роботу, а 
також зберегти вiдносини з клiєнтами в умовах кризи в економiцi й полiтицi. 
Травень 
Банк Кредит Днiпро за пiдсумками I кварталу 2016 року став однiєю з найбiльш активно i якiсно 
представлених фiнансових установ в українському iнформацiйному просторi. Лiдируючi позицiї 
фiнустанова зайняла як за кiлькiстю згадувань, так i за якiстю наданої iнформацiї. Рейтинг 
медiаактивностi українських банкiв пiдготувала дослiдницька компанiя NOKs fishes. 
Квiтень 
Банк Кредит Днiпро перемiг у номiнацiї "Європейське партнерство" в рамках дослiдження 
"Транспарентнiсть банкiв України: кроки до Європи" вiд агентства IBI-Rating i мiжнародного 
фiнансового клубу "Банкиръ". Серед лiдерiв дослiдження за iнвестицiйною привабливiстю Банк 
Кредит Днiпро став єдиною фiнустановою з українським капiталом. 
Банк Кредит Днiпро став одним iз переможцiв рейтингу наднадiйних банкiв журналу "Личный 
счет". Експерти видання щорiчно дають оцiнку стiйкостi української банкiвської системи, 
аналiзуючи основнi фiнансовi показники. 
Лютий 
1 лютого 2016 року акцiонер Банку Кредит Днiпро прийняв рiшення про призначення нового 
складу Наглядової ради фiнустанови. До ради увiйшли шiсть осiб: Домiнiк Стросс-Кан, Андерс 
Ослунд, Жан-П'єр Сальтьєль, Алекс Мунтяну, Михайло Царьов i Андрiй Дудник. Четверо з шести 
членiв Наглядової ради - Домiнiк Стросс-Кан, Андерс Ослунд, Жан-П'єр Сальтьєль i Алекс 
Мунтяну - є незалежними членами ради, двоє - Андрiй Дудник i Михайло Царьов - безпосереднiми 
представниками акцiонера. 

  
Станом на 01.01.2017 р. ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 
представництв.  
Банк з усiма своїми вiддiленнями є єдиною системою.  
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Регiональна мережа ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» 
складається з 42 вiддiлення:  
1. Повне найменування пiдроздiлу - Амур-Нижньоднiпровське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Калинова, 53, пом.122, Дата внесення 
НБУ запису вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 07.11.01;  
2. Повне найменування пiдроздiлу - Березинське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Березинська, 24 пом.2; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 20.06.07;  
3. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Берестейське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Лагерна, 38; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до реєстру 
Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 30.03.11;  
4. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Дзержинське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Кривий Рiг, пр. Металургiв, 24; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до 
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 29.07.11;  
5. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Личакiвське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Львiв, вул. Романчука, 2; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до реєстру 
Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 11.05.11;  
6. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Маяковське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. 40 р. Радянської України 72; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 06.06.11;  
7. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Оболонське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Тимошенко, 21; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до реєстру 
Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 24.06.11;  
8. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Олександрiвське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 58; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 01.08.11;  
9. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Приморське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Дерибасiвська, 10; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до 
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 20.06.11;  
10. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Таїровське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Корольова, 92; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до 
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 29.07.11;  
11. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Центральне" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Харкiв, вул. Iванова, 12/16; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до 
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 24.10.11;  
12. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Червоноармiйське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Красноармiйська, 112; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 14.09.11;  
13. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Шевченкiвське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Львiв, вул. В. Чорновола, 19; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 26.11.10;  
14. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення «Європейське» ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, бульвар Європейський, 2; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 24.12.10;  
15. Повне найменування пiдроздiлу - Гагарiнське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, пр. Гагарiна, 102 пом. 46; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 20.06.07;  
16. Повне найменування пiдроздiлу - Запорiзьке Центральне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 153/89; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 29.11.07;  
17. Повне найменування пiдроздiлу - Калиновське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Калинова, 9А; Дата внесення НБУ запису вiдомостей 
до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 29.11.07;  
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18. Повне найменування пiдроздiлу - Кiровське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Тiтова, 6; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до 
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 14.05.07;  
19. Повне найменування пiдроздiлу - Лiвобережне вiддiлення м. Київ ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, пр. Визволителiв, 3; Дата внесення НБУ запису вiдомостей 
до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 21.08.01;  
20. Повне найменування пiдроздiлу - Марiупольске вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Марiуполь, вул. Енгельса, 26/2; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до 
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 27.06.08;  
21. Повне найменування пiдроздiлу - Мiське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» ; 
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, пр. Карла Маркса, 96; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 29.07.08;  
22. Повне найменування пiдроздiлу - Нагiрне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Писаржевського, 1А кiм105; Дата внесення НБУ 
запису вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 11.05.06;  
23. Повне найменування пiдроздiлу - Нижньоднiпровське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Столетова, 21 НТЗ; Дата внесення НБУ 
запису вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 16.07.99;  
24. Повне найменування пiдроздiлу - Нiкопольське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Нiкополь, пр. Трубникiв, 91; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до 
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 29.03.01;  
25. Повне найменування пiдроздiлу - Новомосковське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 30; Дата внесення НБУ запису вiдомостей 
до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 25.06.09;  
26. Повне найменування пiдроздiлу - Першотравенське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Нiкополь, пр. Трубникiв, 6/61; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 09.11.07;  
27. Повне найменування пiдроздiлу - Повiтрофлотське вiддiлення м. Київ ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, пр. Воздухофлотський, 42; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 19.08.10;  
28. Повне найменування пiдроздiлу - Полтавське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Полтава, вул. Пушкiна, 41; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до 
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 16.08.07;  
29. Повне найменування пiдроздiлу - Саксаганске вiддiлення м. Київ ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Саксаганського, 69; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 21.06.10;  
30. Повне найменування пiдроздiлу - Срiбнокiльське вiддiлення м. Київ ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Срiбнокiльська, 22; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 02.06.10;  
31. Повне найменування пiдроздiлу - Сумське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Суми. вул. Сумсько-Київських девiзiй, 20; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 19.04.10;  
32. Повне найменування пiдроздiлу - Схiдне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, пр. Героїв 12, 72; Дата внесення НБУ запису вiдомостей 
до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 18.04.07;  
33. Повне найменування пiдроздiлу - Театральне вiддiлення м. Київ ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 36; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 27.09.10;  
34. Повне найменування пiдроздiлу - Тростянецьке вiддiлення м. Київ ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Харкiвське шосе, 152; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 08.06.10;  
35. Повне найменування пiдроздiлу - Тургенiвське вiддiлення м. Київ ПАТ “БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО"; Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Тургєневська, 25; Дата внесення НБУ запису 
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вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 27.09.10;  
36. Повне найменування пiдроздiлу - Херсонське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Херсон, пр. Ушакова, 79; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до реєстру 
Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 09.10.08;  
37. Повне найменування пiдроздiлу - Центральне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,17; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до 
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 15.07.08;  
38. Повне найменування пiдроздiлу - Шуварiвське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Львiв, вул. Хуторiвка, 4б; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до реєстру 
Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 09.09.08; 
39. Повне найменування пiдроздiлу - Центральне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» в м. 
Києвi, Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Мечникова, 3 Дата внесення НБУ запису вiдомостей до 
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 06.02.2012.  
40. Повне найменування пiдроздiлу - вiддiлення «Майдан Незалежностi» ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО» в м. Києвi, Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11. Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення – 26.01.2012.  
41. Повне найменування пiдроздiлу - вiддiлення «площа Конституцiї» ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО», Мiсцезнаходження: м. Харкiв, пл.Конституцiї, 26. Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення – 21.11.2011.  
42. Повне найменування пiдроздiлу – Гоголiвське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», 
Мiсцезнаходження: м. Днiпро, вул.Гоголя, 1. Дата внесення НБУ запису вiдомостей до реєстру 
Банкiв про вiдкриття вiддiлення 23.05.11.  
На кiнець 2016 року в банку було 42 дiючих вiддiлення. 
В перебiгу 2016 року у зв'язку з тимчасовою економiчною недоцiльнiстю iснування банком було 
тимчасово призупинено 11 вiддiлень та поновлена дiяльнiсть 1 вiддiлення 
Тимчасово призупиненi вiддiлення у 2016р. в зв’язку з економiчною недоцiльнiстю iснування: 
1.Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Воронцовське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, пр. iм. Газети Правда,1; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 23.05.11;  
2.Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Платонiвське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, ж/м Тополь – 2, д.28; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 31.08.11;  
3.Повне найменування пiдроздiлу - Жовтневе вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, пр. К.Маркса 55/109; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 27.04.07;  
4.Повне найменування пiдроздiлу - Запорiзьке Iндустрiальне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, пр. Металургiв, 17/12; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 29.07.08; 
5.Повне найменування пiдроздiлу - Iндустрiальне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, пр. iм. Газ. "Правда",86; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 15.08.06; 
6.Повне найменування пiдроздiлу - Комунарiвське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Братiв Трофимових, 40; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 21.08.08;  
7.Повне найменування пiдроздiлу - Павлоградське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Павлоград, вул. Шевченка,128; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до 
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 24.10.06; 
8.Повне найменування пiдроздiлу - Пiвденне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, пр. Героїв Сталiнграду,119; Дата внесення НБУ запису 
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 15.11.99;  
9.35. Повне найменування пiдроздiлу - Пiвнiчне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Липова,1а; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до 
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 06.06.02;  
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10.Повне найменування пiдроздiлу - Пушкiнське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, пр.Пушкiна.37; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до 
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 01.11.07; 
11.Повне найменування пiдроздiлу - Шевченкiвське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 
Мiсцезнаходження: м. Нiкополь, вул. Шевченко, 190; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до 
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 26.09.06; 
Повлена дiяльнiсть Вiддiлення "Воронцовське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» з одночасною 
змiною мiсцезнаходження та найменування вiддiлення. Нове найменування пiдроздiлу – 
Гоголiвське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», Мiсцезнаходження: м. Днiпро, вул. 
Гоголя, 1. Дата внесення НБУ запису вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення – 
21.11.2011, про змiну мiсцезнаходження та найменування вiддiлення 22.07.2016р. 
Мотиви створення вiддiлень - обслуговування клiєнтiв Банку, розширення їх кола та сфери послуг, 
залучення вiльних грошових коштiв, отримання прибутку тощо. Основнi функцiї вiдповiдно до 
положення про вiддiлення: залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд 
необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб, в частинi залучення депозитiв вiд юридичних та 
фiзичних осiб, крiм банкiв. Вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, 
у тому числi у банкiвських металах, в частинi вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв, у 
тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та 
зарахування коштiв на них. Розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi 
рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик, в 
частинi розмiщення залучених коштiв фiзичним та юридичним особам, крiм банкiв, вiд iменi 
Банку та на умовах, визначених Банком. Розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi 
на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на 
власний ризик, в частинi розмiщення залучених коштiв фiзичним та юридичним особам, крiм 
банкiв, вiд iменi Банку та на умовах, визначених Банком. Випуск банкiвських платiжних карток i 
здiйснення операцiй з використанням цих карток, в частинi здiйснення операцiй з використанням 
банкiвських платiжних карток. Операцiї з валютними цiнностями: Неторговельнi операцiї з 
валютними цiнностями. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi 
та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України. Залучення та розмiщення iноземної валюти 
на валютному ринку України, крiм мiжбанкiвських операцiй. Торгiвля iноземною валютою на 
валютному ринку України (за винятком валютно-обмiнних операцiй). Операцiї з банкiвськими 
металами на валютному ринку України (крiм банкiв) в частинi: вiдкриття та ведення поточних та 
вкладних (депозитних) рахункiв клiєнтiв у банкiвських металах (крiм фiзичної поставки); 
залучення банкiвських металiв на вклади (депозити) клiєнтiв (крiм фiзичної поставки); купiвля за 
гривнi банкiвських металiв, що зберiгалися у Банку на рахунках клiєнтiв в банкiвських металах i 
не видавалися у фiзичнiй формi; продаж банкiвських металiв за гривнi. зберiгання цiнностей або 
надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа. 

  
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) за 2016 рiк становила 
832 особи. 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) за 
2016 рiк становила 1 особу. 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) за 
2016 рiк становила 30 осiб. 
Фонд оплати працi за 2016 рiк становив 168 830 942,33 грн., що на 31 718 724,95 грн. бiльше нiж у 
2015 роцi (в 2015р. – 137 112 217,78 грн.) - штат. 
Фонд оплати працi за 2016 рiк становив 171 293 446,99 грн., що на 30 307 175,45 грн. бiльше нiж у 
2015 роцi (в 2015р. – 140 986 271,54 грн.) - усi. 
Протягом звiтного 2016 року емiтент здiйснював заходи спрямованi на забезпечення пiдвищення 
рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам шляхом проведення семiнарiв та тренiнгiв. 
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1. Асоцiацiя українських банкiв (АУБ), мiсцезнаходження об'єднання: Україна, 02660, м. Київ, вул. 
Євгена Сверстюка, буд. 15, к. 703. 
Асоцiацiя українських банкiв (АУБ) (далi – Асоцiацiя) дiє на основi Закону України ”Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть”, iнших законодавчих актiв України та Статуту. Вона є правонаступницею 
Асоцiацiї комерцiйних та кооперативних банкiв УРСР. Асоцiацiя створена для сприяння розвитку 
банкiвської системи України, представництва iнтересiв своїх членiв у органах державної влади та 
управлiння, захисту прав банкiв, забезпечення зв’язкiв з громадськiстю, закордонними банками та 
їх об’єднаннями. Асоцiацiя є недержавна, незалежна, добровiльна, некомерцiйна органiзацiя, що 
об’єднує українськi банки та банкiвськi об’єднання (далi – банки). Членство в Асоцiацiї не 
накладає на її членiв нiяких обмежень щодо комерцiйної, громадської та будь-якої iншої 
дiяльностi, що не заборонена законом. Банк прийнятий до Членiв АУБ 15.06.1994р.  
2. АСОЦIАЦIЯ "УКРАЇНСЬКI ФОНДОВI ТОРГОВЦI", мiсцезнаходження об'єднання: 49000, м. 
Днiпро, вул. Воскресенська, 30. 
АСОЦIАЦIЯ "УКРАЇНСЬКI ФОНДОВI ТОРГОВЦI" - (надалi - Асоцiацiя) є вiдкритим 
добровiльним об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю 
цiнними паперами та депозитарну дiяльнiсть. Головними цiлями Асоцiацiї є: - виконання функцiй 
та повноважень саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку вiдповiдно до 
чинного законодавства України; - забезпечення високого професiйного рiвня дiяльностi членiв 
Асоцiацiї; - представництво членiв Асоцiацiї та захист їх професiйних iнтересiв, в тому числi 
шляхом їx представництва в органах державної влади; - професiйна пiдготовка та пiдвищення 
квалiфiкацiї фахiвцiв членiв Асоцiацiї; - iнформування членiв Асоцiацiї стосовно законодавства, 
яке регулює їх професiйну дiяльнiсть, та про всi змiни, що вносяться до нього; - розробка та 
контроль за дотриманням норм та правил поведiнки, регламентiв, правил здiйснення операцiй з 
фiнансовими iнструментами, вимог до професiйної квалiфiкацiї фахiвцiв членiв Асоцiацiї та iнших 
документiв, передбачених законодавством; - впровадження ефективних механiзмiв розв'язання 
спорiв мiж членами Асоцiацiї, мiж членами Асоцiацiї та їх клiєнтами, iншими фiнансовими 
установами; - розроблення та впровадження заходiв щодо захисту клiєнтiв членiв Асоцiацiї та 
iнших iнвесторiв, а також дотримання етичних норм та правил поведiнки членiв Асоцiацiї у їх 
взаєминах з клiєнтами; - створення системи довiри iнвесторiв до професiйних учасникiв 
фондового ринку; - сприяння у створеннi належної законодавчої бази для розвитку фiнансового 
ринку України; - сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї мiж професiйними учасниками 
фондового ринку; - iнформування громадськостi про дiяльнiсть Асоцiацiї та її членiв; - АУФТ 
здiйснює контроль за додержанням членами Асоцiацiї Правил Асоцiацiї. Банк є учасником 
Асоцiацiї з 23.06.2009р. (Свiдоцтво №804 видане 27.08.2009р.). Асоцiацiя веде активну участь у 
розробках, внесеннi змiн та наданнi пропозицiй до нормативних актiв НКЦПФР, що стосується 
реформування вiтчизняної фондової системи та створення передумов для формування в Українi 
Iнтернет-трейдингу. Асоцiацiєю були наданi пропозицiї по системному, концептуальному 
внесенню змiн та прийняттю нових, найбiльш актуальних для впорядкування органiзованого 
фондового ринку, нормативних документiв.  
3. Професiйна асоцiацiя учасникiв ринкiв капiталу та деривативiв (ПАРД), мiсцезнаходження 
об'єднання: 01133, Україна, Київ, вул. Кутузова, 18/7, к.205. 
Професiйна асоцiацiя учасникiв ринкiв капiталу та деривативiв (ПАРД) – професiйне об’єднання 
на фондовому ринку України. Асоцiацiя, заснована 1996 року, представляє iнтереси всiх 
вiтчизняних депозитарних установ та торговцiв цiнними паперами. У 2013 роцi ПАРД вкотре 
пiдтвердила статус саморегулiвної органiзацiї (СРО) за видом професiйної дiяльностi - 
депозитарна дiяльнiсть, та отримала статус Об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку, 
що провадять дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. ПАРД є неприбутковим об'єднанням 
учасникiв фондового ринку, що провадять професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку з торгiвлi 
цiнними паперами, управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв, депозитарну дiяльнiсть. ПАРД 
створена з метою сприяння здiйсненню професiйної дiяльностi на фондовому ринку членами 
ПАРД, розроблення i затвердження правил, стандартiв професiйної поведiнки, пiдвищення 
квалiфiкацiї фахiвцiв членiв ПАРД. Метою створення та дiяльностi ПАРД не є досягнення угоди 
щодо розподiлу фондового ринку, а також не є координацiя дiяльностi її членiв на цьому ринку у 
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жодний спосiб, який би порушував законодавство про захист економiчної конкуренцiї. Головними 
цiлями ПАРД є: - iнформацiйна, методична i технiчна пiдтримка членiв ПАРД; - здiйснення 
представницьких функцiй i захист iнтересiв членiв асоцiацiї у державних органах та iнших 
установах, допомога цим органам i установам в розробцi законопроектiв i проектiв нормативних 
актiв, якi стосуються ринку цiнних паперiв; - розробка i впровадження у дiяльнiсть членiв ПАРД 
єдиних норм, стандартiв i правил етичної i професiйної поведiнки на фондовому ринку; - 
утвердження взаємної довiри, надiйностi, порядностi та дiлового партнерства у взаємовiдносинах 
мiж членами ПАРД; - впровадження системи посередництва i вирiшення спорiв, що можуть 
виникати мiж членами ПАРД або мiж її членами i третiми особами. ПАРД для досягнення 
розвитку фондового ринку в Українi на цивiлiзованих засадах має такi функцiї: - розробка i 
впровадження єдиних технологiчних стандартiв, норм, вимог, правил i процедур, а також кодексiв 
i правил етичної i професiйної поведiнки на фондовому ринку; - iнформування членiв ПАРД та 
iнших учасникiв фондового ринку про чинне законодавство у галузi цiнних паперiв та про поточнi 
змiни в ньому; - пiдтримка постiйних зв'язкiв з засобами масової iнформацiї, поширення через них 
iнформацiї з питань фондового ринку, оприлюднення публiчних заяв i вплив на громадську думку; 
- збiр, узагальнення та аналiтична обробка статистичної iнформацiї про професiйну дiяльнiсть на 
фондовому ринку; - розробка рекомендованих стандартiв iнформацiйного обмiну мiж суб`єктами 
галузi, а також з iншими учасниками фондового ринку; - здiйснення пiдтримки нових 
технологiчних процесiв, якi впроваджуються на фондовому ринку України; - проведення 
добровiльної сертифiкацiї програмного забезпечення операцiй на фондовому ринку; - розробка 
навчальних планiв та програм вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог НКЦПФР, органiзацiя та 
координацiя пiдготовки фахiвцiв, якi здiйснюють професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, 
визначення квалiфiкацiї вказаних осiб; - поширення не конфiденцiйної iнформацiї про членiв 
ПАРД, в тому числi про те, якi технологiї ними використовуються; - спiвробiтництво i 
кооперування з iншими органiзацiями i об`єднаннями, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на 
фондовому ринку, в тому числi з мiжнародними.  
4. ПрАТ "УМВБ", мiсцезнаходження об'єднання: 04070, м. Київ, вул.Межигiрська, буд. 1. 
На сьогоднiшнiй день до Групи УМВБ, створеної у 2009 роцi, входять ПрАТ "Українська 
мiжбанкiвська валютна бiржа", Унiверсальна товарна бiржа «Контрактовий дiм УМВБ", ТОВ 
"ФТН Монiтор Україна". Мета дiяльностi Групи УМВБ – сприяння створенню на Українi 
цивiлiзованих засад функцiонування бiржового ринку й формування сучасної ринкової 
iнфраструктури як невiд’ємної складової економiчної полiтики країни, з метою надання 
суспiльству iндикаторiв стану та тенденцiй на фiнансовому на товарних ринках i дiєвих ринкових 
механiзмiв регулювання Уряду. Мiсiя ПрАТ "УМВБ" - стати провiдною нацiональною бiржею на 
фiнансовому ринку України, iнтегрованою у свiтове спiвтовариство. Доктриною розвитку бiржi є 
створення єдиного нормативного та сучасного технологiчного простору щодо здiйснення операцiй 
з фiнансовими iнструментами на бiржовому ринку та проведення клiрингу i розрахункiв за ними з 
забезпеченням механiзмiв управлiння ризиками та системи гарантування виконання зобов’язань за 
укладеними угодами. ПрАТ "УМВБ" є що не єдиною бiржею на Українi, яка завжди займала i 
займає активну позицiю щодо розвитку та просунення ринкiв нових фiнансових iнструментiв, для 
чого активно спiвпрацює як з законодавчими i регулятивними органами, так i безпосередньо з 
учасниками фiнансового та товарного ринкiв. На сьогоднi ПрАТ "УМВБ" є бiржею, яка здiйснює 
органiзацiю торгiвлi фiнансовими iнструментами (цiнними паперами, репо, деривативами як 
фiнансовими, так i товарними) та розрахунки i клiринг за укладеними на бiржi угодами з 
забезпеченням механiзмiв управлiння ризиками та системи гарантiй по виконанню угод.  
5. Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй, мiсцезнаходження об'єднання: 02660, м. Київ, 
вул. Євгена Сверстюка, 11, 3-й поверх (лiве крило). 
«Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй» зареєстроване 29.07.2005 р. та дiє на основi 
Закону України № 2704-IV вiд 23.06.2005 р. «Про органiзацiю формування та обiгу кредитних 
iсторiй». На даний момент ПВБКI дiє на пiдставi безстрокової лiцензiї Держфiнпослуг АГ 
№505535 вiд 02.02.2012р. ПВБКI першим серед бюро кредитних iсторiй України отримало 
лiцензiю Мiнiстерства юстицiї України вiд 26.01.2007 р. № 307652 на здiйснення дiяльностi 
пов’язаної iз збиранням, обробленням, зберiганням, захистом, використанням iнформацiї, яка 



68 
 

складає кредитну iсторiю. Бюро створене у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю за 
участю Асоцiацiї українських банкiв, 33 банкiв, 2 страхових i лiзингової компанiї та iсландської 
компанiї КредитIнфо Груп. Серед учасникiв бюро — найбiльшi банки України, якi є лiдерами на 
ринку кредитування населення, що надає можливiсть мiжнародним експертам оцiнювати частку 
бюро на ринку у розмiрi 75%. БЮРО веде кредитнi iсторiї юридичних i фiзичних осiб та надає 
банкам i небанкiвським фiнансово-кредитним установам великий спектр спецiалiзованих систем 
пiдтримки прийняття рiшень та управлiння ризиками. Споживачами послуг ПВБКI виступають 
банки, страховi i лiзинговi компанiї, кредитнi спiлки, компанiї, що надають послуги зв’язку тощо. 
Бюро збирає всю iнформацiю (позитивну та негативну), яка передбачена Законом України № 2704-
IV вiд 23.06.05 р. «Про органiзацiю формування та обiгу кредитних iсторiй» та складає кредитну 
iсторiю. Емiтент є учасником ПВБКI з липня 2005р. Основними послугами ПВБКI є: - ведення та 
надання кредитних звiтiв; - монiторинг кредитоспроможностi позичальника; - скоринг кредитного 
бюро; - автоматизована обробка i оцiнка заяв на видачу кредитiв (аутсорсинг); - iнформацiя для 
страхового ринку; - конектор кредитного бюро; - iншi послуги, пов'язанi з веденням кредитних 
iсторiй. ПВБКI є нацiональною iнституцiєю, мiсiя якої полягає у створеннi систем управлiння 
кредитними ризиками для банкiв та небанкiвських органiзацiй i сприяннi розширенню доступу до 
кредитiв широких верств населення України.  
6. ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС», мiсцезнаходження об'єднання: 01601, м. Київ, вул. 
Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх). 
Фондова бiржа ПФТС здiйснює професiйну дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних 
паперiв України на пiдставi лiцензiї, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 
фондового ринку України. Бiржа ПФТС є одним з найбiльших органiзаторiв торгiвлi на ринку 
цiнних паперiв України; пiдтримує мiжрегiональну систему електронних торгiв цiнними паперами 
в режимi реального часу. Дата набуття Емiтентом статусу члена бiржi – 29.07.1997р. до лютого 
2016 року включно. Торговельна система Фондової бiржi ПФТС функцiонує з 1997 року та 
технологiчно складається з «Ринку котировок» та «Ринку заявок». Також в ПФТС проводяться 
аукцiони з продажу цiнних паперiв Фондом державного майна України, компанiями, що проводять 
первинне розмiщення (IPO) власних цiнних паперiв, або навпаки, розпродають власнi активи в 
цiнних паперах. Членами Фондової бiржi ПФТС можуть бути торговцi цiнними паперами, якi 
мають лiцензiю на право провадження дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами.  
7. Асоцiацiя "Незалежна асоцiацiя банкiв України", мiсцезнаходження асоцiацiї: 03150, м. 
Київ,вул. Велика Василькiвська (Червоноармiйська), 72, 3 пiд`їзд, поверх 3, офiс 96. 
НАБУ - створена на невизначений строк як недержавне непiдприємницьке неприбуткове 
договiрне об'єднання самостiйних юридичних осiб (пiдприємств) - банкiв. Основна мета дiяльностi 
полягає у вирiшеннi будь-яких питань мiж учасниками ринку фiнансiв, спiльному забезпеченнi 
захисту їх iнтересiв та вибудовуваннi єдиної лiнiї взаємовiдносин з Нацiональним Банком України 
та iншими державними органами. Емiтент є членом асоцiацiї з лютого 2012р. Основною метою 
(цiллю) дiяльностi Асоцiацiї є: захист прав та законних iнтересiв членiв Асоцiацiї; представництво 
iнтересiв членiв Асоцiацiї у вiдносинах з державними органами, установами та iншими особами; 
формування позицiї членiв Асоцiацiї з важливих питань функцiонування банкiвської системи, їх 
представництво та пiдтримка у вiдносинах з третiми особами; сприяння створенню в Українi 
дiєвої нормативної бази для ефективного функцiонування банкiвської системи; участь в розробцi 
державних програм розвитку банкiвської системи; вирiшення конкретних завдань та спiльних 
проблем, що виникають у банкiвськiй сферi та впливають на права та iнтереси членiв Асоцiацiї; 
налагодження вiдносин з банками та банкiвськими об’єднаннями iнших країн; створення 
позитивного iмiджу банкiвської системи України; сприяння розвитку та пiдвищенню квалiфiкацiї 
працiвникiв банкiвського сектору економiки України. 
8. Днiпропетровська торгово-промислова палата, мiсцезнаходження: 49044, Україна, м.Днiпро, 
вул.Шевченко 4. 
Головними напрямками дiяльностi палати є сприяння розвитку малого i середнього бiзнесу, 
надання всебiчної допомоги в налагодженнi дiлового спiвробiтництва з вiтчизняними й 
закордонними партнерами, розширеннi ринкiв обмiну товарами й послугами. Пакет сучасних 
сервiсiв палати включає рiзнi види експертиз, сертифiкацiю, декларування товарiв, ввезених до 
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України й вiдправлених за кордон, переклади товарно-супровiдної документацiї з iноземних i на 
iноземнi мови, органiзацiю виставок та ярмаркiв, нформацiйнi,навчальнi послуги,консультацiї з 
правових питань, рекламну, видавничу дiяльнiсть. Днiпропетровська торгово-промислова палата 
бере на себе вирiшення багатьох проблем пiдприємцiв. I її багаторiчний досвiд у цiй сферi 
гарантує успiх. Дiлове спiвтовариство ДТПП нараховує бiльше 900 пiдприємств i органiзацiй. 
Щорiчно його поповнюють 90-100 нових членiв. Оплативши оптимальний членський внесок, 
пiдприємство отримує в рахунок цього ряд актуальних послуг. Свою роботу Днiпропетровська 
ТПП координує iз ТПП України, обласною держадмiнiстрацiєю й облрадою, мерiями мiст, 
митницею, податковими та iншими державними й недержавними органами й структурами, 
промисловими пiдприємствами та органiзацiями. 
9. Асоцiацiя "Днiпропетровський Банкiвський Союз", мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпро, пр. 
Дмитра Яворницького, 60, офiс 513а. 
На сьогоднi асоцiацiя об’єднує 23 банкiвськi установи трьох регiонiв України, серед них 9 банкiв-
юридичних осiб, практично всi Днiпропетровськi банки, основнi обласнi дирекцiї й регiональнi 
управлiння крупних банкiв та велику кiлькiсть фiлiй банкiв iнших мiст. Колективним учасником 
асоцiацiї є Днiпропетровське територiальне вiддiлення Асоцiацiї платникiв податкiв України. 
10. Українська мiжбанкiвська асоцiацiя членiв платiжних систем «ЄМА», мiсцезнаходження: 
02002, м. Київ, вул. Микiльсько-Слобiдська, 2-Б, 5(1) пiд'їзд, 15 поверх, офiс 177. 
Асоцiацiя ЄМА переважно взаємодiє з членами мiжнародних платiжних системам й iнших систем, 
заснованими на використаннi платiжних карток, електронних засобiв платежiв, електронного 
середовища, що працюють по загальновизнаних мiжнародних або галузевих стандартах. До сфери 
першочергової уваги ЄМА не вiдносяться внутрiшньобанкiвськi одноемiтентнi платiжнi системи. 
Асоцiацiя вирiшує три головнi задачi: 
1.Забезпечення взаємодiї з державними органами (НБУ, КМУ, ВРУ, АМКУ, Держфiнмонiторинг, 
Держслужба з питань захисту персональних даних, МВС) та представлення та захист в державних 
органах законних прав та iнтересiв членiв Асоцiацiї (та їх клiєнтiв) в сферi безготiвкових 
розрахункiв та кредитування, юридичним i технологiчним питанням роздрiбного бiзнесу; 
2. Вдосконалення системи колективної безпеки й спiльнi заходи щодо запобiгання шахрайських 
дiй та вiдмивання коштiв з використанням платiжних iнструментiв й електронних засобiв 
розрахунку, розвиток механiзму кредитного ризик-менеджменту; 
3. PR активнiсть для популяризацiї безготiвкових розрахункiв, кредитування та електронної 
комерцiї, роз’яснювальна робота щодо заходiв та засобiв безпечного використання платiжних та 
кредитних iнструментiв. Перепiдготовка спiвробiтникiв банкiв i представникiв державних органiв, 
вiдповiдальних за безготiвковi розрахунки, кредитування, електронну комерцiю, а також захист i 
безпечне використання платiжних та кредитних iнструментiв. 
11. Асоцiацiя "Українська Нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ "УкрСВIФТ", 
мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А. 
Асоцiацiя об‘єднує членiв та користувачiв мiжнародної системи обмiну платiжними 
повiдомленнями S.W.I.F.T. та є незалежною асоцiацiєю з неприбутковим статусом. Членами 
асоцiацiї на сьогоднiшнiй день є 131 українська фiнансова установа. Цiлi Асоцiацiї: iнформування 
членiв та користувачiв СВIФТ про тенденцiї розвитку фiнансових технологiй та комунiкацiй; 
формулювання та впровадження полiтики розвитку мiжнародних телекомунiкацiйних систем на 
Українi; представлення iнтересiв українських фiнансових органiзацiй, що є членами та 
користувачами СВIФТ в органах державної влади та законодавчих органах; координацiя 
фiнансових установ у вирiшеннi проблемних питань, пов’язаних з роботою у СВIФТ; 
спiвробiтництво з Радою директорiв СВIФТ; прийняття участi у розробцi нових фiнансових 
стандартiв; iнформування фiнансових органiзацiй – членiв СВIФТ щодо рiшень державних 
органiв, якi стосуються передачi фiнансової iнформацiї; органiзацiя навчання та проведення 
обмiну досвiдом роботи у СВIФТ; органiзацiйне та юридичне забезпечення ефективної роботи 
нацiональних груп членiв та користувачiв СВIФТ на Українi; органiзацiя процедур ввозу-вивозу, 
замiни та консультацiї щодо необхiдного обладнання. 
12. Американська торгiвельна палата в Українi, мiсцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Амосова, 
12, 15 поверх. 
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Одним iз головних завдань Палати є репрезентацiя мiжнародно-орiєнтованої бiзнес-групи та 
сприяння приходу на український ринок нових iнвесторiв. Органiзацiї-члени Палати – найбiльшi 
компанiї з 50 країн свiту з прямими iноземними iнвестицiями. Палата являється активним членом 
Ради вiтчизняних та iноземних iнвесторiв при Президентовi України, Комiтету економiчних 
реформ при Президентовi України та великої кiлькостi громадських рад при мiнiстерствах та 
iнших органах виконавчої влади. Враховуючи потреби компанiй-членiв i їх особистi iнтереси, 
Палата органiзовує рiзнi заходи з метою налагодження зв’язкiв мiж представниками компанiй та 
розширення їх бiзнесу. Мiсiя Американської торгiвельної палати: об’єднувати провiднi компанiї та 
органiзацiї в Українi незалежно вiд країни їхнього походження; надавати платформу для 
ефективного спiлкування, обмiну iнформацiєю та досягнення спiльних цiлей; виступати на захист 
бiзнес-спiльноти, яка керується чесними та вiдкритими принципами дiяльностi, та сприяти 
розвитку пiдприємництва в Українi; забезпечувати доступ до iнформацiйних ресурсiв, контактної 
iнформацiї та послуг щодо бiзнес-пiдтримки з метою залучення iнвестицiй в Україну.  

  
Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями Емiтент не проводить. 

  
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.  

  
Облiкова полiтика Банку сформована на основi положень чинного законодавства України, дiючих 
нормативно-правових актах Нацiонального банку України та засадах мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi. 
Облiкова полiтика Банку визначає основнi принципи класифiкацiї, оцiнки, визнання та облiку 
активiв та зобов’язань, що застосовуються Банком з метою повного i достовiрного їх вiдображення 
в облiку та звiтностi.  
Вiдображення фiнансових iнструментiв в облiку (первiсне визнання, знецiнення, перекласифiкацiя, 
припинення визнання) залежить вiд стратегiї володiння i використання фiнансових iнструментiв. 
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, 
збiльшеною на прямi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового 
активу чи фiнансового зобов’язання, за виключенням фiнансових iнструментiв за справедливою 
вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. Витрати за операцiєю з 
фiнансовими iнструментами за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутках 
або збитках визнаються одразу у складi прибутку або збитку за перiод. За iншими фiнансовими 
iнструментами витрати за операцiєю, включенi до первiсної вартостi фiнансового iнструмента, 
включаються до розрахунку процентних доходiв i витрат. 
Банк при визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв приймає до уваги тi 
характеристики активу або зобов’язання, якi б використовували учасники ринку при визначеннi 
цiни активу або зобов’язання на дату оцiнки. Найкращою оцiнкою справедливої вартостi є 
котирування на активному ринку. Для тих активiв i зобов’язань, для яких вiдсутня ринкова 
iнформацiя або ринковi операцiї, Банк ґрунтується на iнформацiї, яка є вiдкритою. Якщо цiна на 
iдентичний актив або зобов’язання не є вiдкритою, то Банк оцiнює справедливу вартiсть за iншою 
методикою, яка максимiзує використання вiдповiдних вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзує 
використання закритих вхiдних даних. 
Пiсля первiсного визнання Банк здiйснює оцiнку фiнансових активiв чи фiнансових зобов’язань, 
що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за методом ефективної ставки вiдсотка. 
Амортизована собiвартiсть визначається як сума, за якою фiнансовий актив чи фiнансове 
зобов’язання оцiнюється пiд час первiсного визнання, мiнус виплати основної суми, плюс (або 
мiнус) накопичена амортизацiя та мiнус будь-яке зменшення вартостi фiнансових активiв 
унаслiдок знецiнення. Ефективна процентна ставка розраховується Банком за принципами 
вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  
Знецiнення фiнансових активiв визнається шляхом формування резерву. Формування резервiв 



71 
 

здiйснюється Банком за власними методиками, розробленими вiдповiдно до мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi. 
Витрати вiд зменшення корисностi визнаються на кожну дату балансу, якщо є об’єктивнi докази 
однiєї або декiлькох збиткових подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу, 
якi мають вплив на очiкуванi (розрахунковi) майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або 
групи фiнансових активiв. Якщо в наступному перiодi сума витрат вiд знецiнення зменшується i 
це зменшення може бути об’єктивно вiднесено до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання таких 
витрат, то визнанi ранiше витрати сторнуються шляхом коригування рахунку резерву. 
Процентнi доходи i витрати за фiнансовими iнструментами, що облiковуються за амортизованою 
вартiстю, Банк визнає у прибутках i збитках за методом ефективної ставки вiдсотка.  
Процентнi доходи та процентнi витрати нараховуються протягом вiд дати визнання фiнансового 
активу чи фiнансового зобов’язання до дати його продажу або погашення. Проценти не сплаченi у 
визначений строк визнаються простроченими на наступний день пiсля визначеної дати погашення. 
Амортизацiя дисконту або премiї здiйснюється одночасно з нарахуванням процентiв. При цьому 
сума амортизацiї дисконту збiльшує або сума амортизацiї премiї зменшує процентний дохiд за 
вiдповiдним видом фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання. 
У разi неможливостi погашення фiнансових активiв, вiдносно яких вiдбулися усi необхiднi заходи 
щодо повного погашення заборгованостi, Банк визнає такi активи безнадiйними та вiдшкодовує їх 
за рахунок сформованого резерву. Рiшення щодо списання безнадiйної заборгованостi за рахунок 
резерву приймається вiдповiдним колегiальним органом Банку вiдповiдно до затверджених лiмiтiв 
повноважень. Колегiальними органами Банку також може бути прийнято рiшення щодо 
вiдшкодування за рахунок резерву активу/частини активу, який не вiдповiдає ознакам 
безнадiйного активу але вiдповiдає критерiям для списання (прощення), що визначаються 
внутрiшнiми положеннями Банку. 
Монетарнi активи та зобов’язання в iноземнiй валютi та монетарне золото первiсно визнаються за 
офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют (золота) на дату розрахунку i надалi переоцiнюються 
пiд час кожної змiни офiцiйного курсу. Результати переоцiнки монетарних активiв та зобов’язань в 
iноземнiй валютi та монетарному золотi у зв’язку зi змiною офiцiйного курсу гривнi до iноземних 
валют та золота визнаються як прибутки або збитки i включаються до складу фiнансових 
результатiв Банку в тому перiодi, в якому вони виникли. 
Немонетарнi активи в iноземнiй валютi вiдображаються за iсторичною вартiстю, тобто за 
офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату придбання активу. 
Основнi засоби та нематерiальнi активи пiд час первiсного визнання Банк оцiнює за собiвартiстю. 
Подальша їх оцiнка здiйснюється Банком за моделлю собiвартостi або моделлю переоцiнки. 
Вiдповiдна модель застосовується до всiєї групи основних засобiв та нематерiальних активiв.  
Пiсля первiсного визнання Банк облiковує основнi засоби за моделлю собiвартостi, крiм групи 
«Будiвлi та споруди», якi облiковуються за моделлю переоцiнки. Переоцiнка здiйснюється по всiй 
групi «Будiвлi та споруди» у разi, якщо залишкова вартiсть об’єкта основних засобiв суттєво 
вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату складання звiту про фiнансовий стан. 
Амортизацiя (зносу) основних засобiв нараховується щомiсячно протягом строку їх корисного 
використання прямолiнiйним методом. Банк не припиняє амортизацiю об’єкта основних засобiв 
пiд час ремонту та технiчного обслуговування. Банк визначає мiнiмально допустимий строк 
корисного використання (амортизацiї) основних засобiв для кожної групи основних засобiв, 
використовує актив до кiнця фiзичного строку його використання та приймає лiквiдацiйну 
вартiсть активу у розмiрi нуль гривень. Строк корисного використання об’єкта основних засобiв 
переглядається у разi змiни очiкуваних економiчних вигiд вiд його використання. 
Банк встановлює величину вартiсного критерiю приналежностi матерiальних активiв до 
малоцiнних необоротних матерiальних активiв у розмiри 6000 гривень. Амортизацiя малоцiнних 
необоротних матерiальних активiв здiйснюється за методом нарахування 100% вартостi в 
першому мiсяцi їх використання. 
Iнвестицiйна нерухомiсть пiд час первiсного визнання оцiнюється за її собiвартiстю з включенням 
витрат на операцiю до первiсної оцiнки. Iнвестицiйна нерухомiсть, право власностi на яку Банк 
набув шляхом реалiзацiї прав заставодержателя, визнається за справедливою вартiстю або за 
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балансовою вартiстю активу. Пiсля первiсного визнання Банк здiйснює оцiнку iнвестицiйної 
нерухомостi за справедливою вартiстю з визнанням змiн справедливої вартостi в прибутку або 
збитку. 
Модель облiку за справедливою вартiстю застосовується Банком до всiєї iнвестицiйної 
нерухомостi. Банк здiйснює оцiнку справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi щорiчно на 
основi оцiнювання незалежним оцiнювачем. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй 
вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку за перiод, у якому вiн 
виникає. 
Банк щорiчно перед складанням рiчної фiнансової звiтностi здiйснює iнвентаризацiю всiх активiв 
та зобов’язань Банку з метою забезпечення достовiрностi та повноти фiнансової звiтностi, 
перевiрки правильностi визнання та оцiнки активiв та зобов’язань, контроля вiдповiдностi даних 
бухгалтерського облiку фактичнiй наявностi необоротних активiв. 
Протягом звiтного перiоду змiнено облiковий пiдхiд до розкриття операцiй з валютними свопами 
та скориговано на результат переоцiнки дiючих своп контрактiв станом на 31 грудня 2015 р., та 
розкрито у фiнансовiй звiтностi як результат вiд операцiй з похiдними фiнансовими 
iнструментами. 

  
Банк надає усi види сучасних банкiвських послуг, як для корпоративних, так i для приватних 
клiєнтiв. Банк здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до норм чинного законодавства на пiдставi 
банкiвської лiцензiї № 70 вiд 28 липня 2009 року, виданої Нацiональним банком України та 
оновленої Нацiональним банком України 13 жовтня 2011 року. Дана лiцензiя дає банку право 
здiйснювати наступнi види банкiвських операцiй:  
1. Приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних та фiзичних осiб.  
2. 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.  
3. Розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.  
Крiм вище вказаних операцiй, на пiдставi Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 
70-2 вiд 26.01.2015 року, банк здiйснює такi операцiї:  
1. Надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх 
виконання у грошовiй формi.  
2. 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).  
3. Лiзинг.  
4. Послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та 
документiв.  
5. Випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних 
iнструментiв.  
6. Випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток.  
7. Надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.  
8. Операцiї з валютними цiнностями:  
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;  
- операцiї з готiвкою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), 
що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; 
- операцiї з готiвкою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах 
обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з 
юридичними особами-резидентами; 
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-
нерезидентiв у грошовiй одиницi України;  
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;  
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;  
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та 



73 
 

здiйснення операцiй за ними;  
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення 
операцiй з ними; 
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;  
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;  
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмiнних 
операцiй); 
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках; 
- операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України;  
- операцiї з банкiвськими металами на мiжрайонних ринках;  
- операцiї з валютними цiнностями на мiжрайонних ринках; 
- iншi операцiї з валютними цiнностями на валютному ринку України.  
9. Емiсiя власних цiнних паперiв.  
10. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.  
11. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).  
12. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.  
13. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв. 
14. 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;  
15. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними 
особами.  
Банк має лiцензiї Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України на здiйснення 
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв:  
- дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами, а саме: дилерської дiяльностi, брокерської дiяльностi;  
- депозитарної дiяльностi, а саме: депозитарної дiяльностi депозитарної установи, дiяльностi iз 
зберiгання активiв пенсiйних фондiв, дiяльностi iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного 
iнвестування.  
Перспективнi плани розвитку емiтента: 
Загальна стратегiя розвитку Банку - збiльшення ринкової капiталiзацiї Банку за рахунок: 
- збiльшення обсягу власного капiталу при досягненнi його оптимальної рентабельностi i 
адекватностi; 
- диверсифiкацiї клiєнтської бази за допомогою стратегiчного партнерства з перспективними 
корпоративними клiєнтами, пiдвищення якостi обслуговування i створення нових видiв послуг для 
корпоративних клiєнтiв та їх спiвробiтникiв; 
- ефективної iнтеграцiї в мiжнародну фiнансову систему; 
- залучення фiнансових ресурсiв; 
- розвиток роздрiбного бiзнесу за рахунок впровадження Iнтернет-банкiнгу, розвитку ВIП-
банкiнгу та iнновацiйних депозитних продуктiв.  
Напрями дiяльностi Банку. 
Основними елементами маркетингової стратегiї Банку є: 
- повномасштабний розвиток сегменту корпоративного бiзнесу - налагодження довгострокового 
партнерства шляхом пропозицiї унiкальних продуктiв, програми лояльностi та високої якостi 
обслуговування; 
- повномасштабний розвиток роздрiбного напряму спочатку в областi надання послуг 
спiвробiтникам корпоративних клiєнтiв, з подальшим виходом у вiдкритий ринок, удосконалення 
Iнтернет-банкiнгу, розвиток ВIП-банкiнгу та залучення депозитiв населення; 
- розвиток команди квалiфiкованих спiвробiтникiв-спецiалiстiв з банкiвських послуг; 
- iндивiдуальний пiдхiд до клiєнтiв, гнучкiсть в прийняттi рiшень, надання повного комплексу 
банкiвських послуг високої якостi.  
- поширення асортименту банкiвських послуг за ринковими вимогами. 
Основнi напрями розвитку в корпоративному бiзнесi: 
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- комплексне довгострокове партнерство з клiєнтами за рахунок пропозицiї унiкальних продуктiв; 
- створення клубу корпоративних клiєнтiв; 
- оптимiзацiя процесу обслуговування клiєнтiв за рахунок наявної командиквалiфiкованих 
спiвробiтникiв; 
- розширення клiєнтської бази за рахунок створення стратегiчних альянсiв i партнерств з 
компанiями-власниками клiєнтських баз. 
Прiоритетнi напрями розвитку роздрiбного бiзнесу Банку є: 
- комплексне обслуговування спiвробiтникiв корпоративних клiєнтiв; 
- залучення депозитiв населення в регiонах присутностi; 
- розвиток ВIП-банкiнгу; 
- унiкальнi пропозицiї, акцiї; 
- впровадження новiтнiх технологiй автоматизацiї процесiв обслуговування фiзичних осiб; 
- розвиток альтернативних каналiв продаж банкiвських послуг (Iнтернет-банкiнг, мобiльний 
банкiнг, iн.).  

  
За останнi п’ять рокiв Банк здiйснював значнi iнвестицiї у нематерiальнi активи для 
удосконалення власного процесингового центру, придбання програмного забезпечення для 
розвитку интернет та мобiльного банкiнгу. Так станом на 01.01.2012 первiсна вартiсть 
нематерiальних активiв складала 10 414 тис. грн. (залишкова вартiсть – 3 876 тис. грн.), а на кiнець 
дня 31.12.2016 – 30 134 тис. грн. (залишкова вартiсть – 11 749 тис. грн.). 

Основнi придбання активiв невиробничого призначення здiйсненi за рахунок стягнення заставного 
майна i класифiкуються Банком вiдповiдно до критерiїв визнання в «Iнвестицiйну нерухомiсть» та 
«Необоротнi активи, призначеннi для продажу». Так протягом звiтного перiоду Банк набув у 
власнiсть, як заставодержатель, активи, якi класифiкував в «Iнвестицiйну нерухомiсть» у сумi 132 
832 тис. грн., та, якi класифiкував у «Необоротнi активи, призначенi для продажу» в сумi 190 415 
тис. грн. 

Iнших значних придбань або вiдчуження активiв Банк за останнi п'ять рокiв не здiйснював. 

  
Iнформацiя про правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами 
виконавчого органу, iншими афiлiйованими особами Банк здiйснює з власниками iстотної участi, 
членами Наглядової ради, членами Правлiння та iншими афiлiйованими особами в основному 
операцiї з залучення коштiв на вклади (депозити).  
Протягом 2016 року вчинено правочинiв з розмiщення депозитiв:  
•членами Наглядової Ради, на загальну суму: 
20 200,00 доларiв (укладено 1 договiр) 
•членами Правлiння, на загальну суму: 
103 800,00 гривень (укладено 6 договорiв); 
45 000,00 доларiв США (укладено 4 договори); 
Депозити вiд пов’язаних осiб залучаються на публiчних умовах, за процентними ставками, що 
вiдповiдають дiючiй процентнiй полiтицi банку за вкладами для фiзичних та юридичних осiб.  
Протягом 2016 року загальнi обсяги наданих кредитiв:  
•членам Наглядової Ради становлять 50 000,00 грн 
Кредити пов’язаним особам надавались на публiчних умовах, за процентними ставками, що 
вiдповiдають дiючiй процентнiй полiтицi Банку за кредитами для фiзичних та юридичних осiб.  

  
До основних засобiв Банком включаються матерiальнi активи, якi використовуються для 
здiйснення дiяльностi Банку та строк корисного використання якого бiльше нiж один рiк та 
вартiстю бiльше 6000,00 грн. та вартiсть яких поступово зменшується у зв’язку з фiзичним i 
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моральним зносом.  
Матерiальнi активи вартiстю вiд 800,00 до 6000,00 грн. зi строком корисного використання бiльше 
12 мiсяцiв вiдносяться до iнших необоротних матерiальних активiв. 
До малоцiнних та швидкозношуваних предметiв вiдносяться матерiальнi активи вартiстю вiд 
500,00 грн. до 1000,00 грн. та строком служби менш нiж 12 мiсяцiв. 
Предмети вартiстю до 500,00 грн. вiдносяться до товарно-матерiальних цiнностей, якi є 
витратними матерiалами, та вiдразу вiдносяться на витрати поточного перiоду. 
Об’єкт основних засобiв або нематерiальний актив (придбаний або створений) визнаються в якостi 
активу, якщо iснує велика ймовiрнiсть отримання Банком економiчних вигiд в майбутньому вiд 
використання основних засобiв первiсна вартiсть активу може бути надiйно оцiнена. 
Придбанi (створенi) основнi засоби та нематерiальнi активи визнаються по первiснiй вартостi. 
Первiсна вартiсть включає цiну придбання основного засобу або нематерiального активу, 
сплачену продавцю вiдповiдно до договору та витрати безпосередньо пов’язанi з доставкою 
активу та приведенням його у стан придатний для використання за призначенням. 
Пiсля первiсного визнання подальший облiк основних засобiв здiйснюється за моделлю 
собiвартостi з вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення, крiм групи 
«Будiвлi i споруди», якi облiковуються за моделлю переоцiнки з вирахуванням накопиченої 
амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. 
Вартiсть усiх активiв пiдлягає амортизацiї. Амортизацiя власних та орендованих основних засобiв 
за договорами лiзингу, нематерiальних активiв нараховується щомiсяця з використанням 
рiвномiрного методу протягом строку корисного використання об’єкта. Нарахування амортизацiї 
починається з першого числа мiсяцем, в якому актив став придатним для використання, i 
припиняється, починаючи з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об’єкта. 
Нарахування амортизацiї на iншi необоротнi матерiальнi активи проводиться одноразово в 
останнiй день мiсяця вводу в експлуатацiю в розмiрi 100% . 
У Банку встановленi наступнi строки корисного використання необоротних активiв: 
Будiвлi - 50 рокiв 
Меблi та обладнання - 5 рокiв 
Комп’ютери - 3 рокiв 
Транспортнi засоби - 5 рокiв 
Капiтальнi iнвестицiї за основними засобами, що отриманi в оперативний лiзинг (оренду) - 
Вiдповiдно до строку договору оперативного лiзингу(оренди) 
Нематерiальнi активи - Вiдповiдно до правовстановлюючого документа, не може становити менше 
двох та бiльше 10 рокiв 
Строк корисного використання об’єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв може 
переглядатися у разi змiни очiкуваних економiчних вигiд вiд його використання. 
Станом на 31 грудня 2016 року примiщення вiдображенi за переоцiненою вартiстю, яка дорiвнює 
справедливiй вартостi за вирахуванням накопиченого зносу. Об’єкти основних засобiв за групою 
“Будiвлi та споруди” були переоцiненi незалежними професiйними оцiнювачами, що мають 
вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю та вiдповiдний досвiд в оцiнцi активiв подiбної категорiї та 
мiсцезнаходження. Переоцiнка до справедливої вартостi проводилась на основi комбiнацiї 
загальновизнаних методiв оцiнки. 

  
До основних факторiв, що впливають на дiяльнiсть банку, перш за все треба вiднести вимоги 
законодавчих та нормативних документiв, а також економiчнi фактори, притаманнi як регiону, так 
i Українi в цiлому. В правовому полi банкiвського i кредитного регулювання є проблеми, якi треба 
усувати в напрямку посилення захисту iнтересiв вкладникiв та забезпечення довiри населення до 
банкiвської системи. Пiд час кризи, як нiколи, для Банка головним прiорiтетом є виконання 
зобов‘язань перед клiєнтами з метою пiдтримки довiри як до Банку так i до всiєї банкiвської 
системи. Однiєю iз головних проблем як банку, так i клiєнтiв є вiдсутнiсть досконалого дiючого 
законодавства, яке б регулювало вiдносини кредиторiв та позичальникiв, захищало права 
акцiонерiв та iнвесторiв.  
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Починаючи з листопада 2013 року в Українi загострилася полiтична та економiчна ситуацiя. Банки 
зiткнулися iз погiршенням дiлової активностi у галузях економiки, що спричинило зниження 
доходiв пiдприємств i населення, а девальвацiя нацiональної валюти призвела до збiльшення 
фiнансового навантаження на пiдприємства та домогосподарства. Полiтична та економiчна 
ситуацiя в країнi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi дiй, якi буде вживати керiвництво 
країни. Тому на сьогоднi неможливо оцiнити ефект, який буде мати полiтична та економiчна криза 
на фiнансовий стан Банку та результати його дiяльностi в майбутньому. Розумiючи негативний та 
iнколи катастрофiчний вплив кризи на платоспроможнiсть клiєнтiв, Банк пропонує гнучкi та 
ефективнi iнструменти реструктуризацiї кредитної заборгованостi, що дозволять пiдтримати 
клiєнтiв у скрутний час, зберегти клiєнтську базу та покращити якiсть обслуговування кредитного 
портфеля. 
Керiвництво вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримання економiчної стабiльностi Банку в 
умовах, що склалися. Однак подальше погiршення ситуацiї у зазначених вище галузях може мати 
негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Банку. Наразi неможливо 
визначити, яким саме може бути цей вплив. Незважаючи на значну фiнансово-економiчну кризу в 
Українi, Банк планує подальшу оптимiзацiю бiзнес-процесiв з метою кращого обслуговування 
клiєнтiв, змiцнення фiнансового стану Банку. 

  
Банком протягом 2016 року сплачено штрафiв у сумi 140 тис.грн.  

  
Активно-пасивнi операцiї є основною складовою дiяльностi банку.  
Основнi операцiї Банку: 
- залучення коштiв на внутрiшнiх ринках; 
- документарнi та конверсiйнi операцiї; 
- кредитування юридичних осiб та фiзичних осiб (спiвробiтники корпоративних клiєнтiв); 
- залучення депозитiв фiзичних та юридичних осiб; 
- обслуговування поточних рахункiв клiєнтiв; 
- операцiї з мiжнародними платiжними картами; 
- розрахунково-касове обслуговування; 
- грошовi перекази та iншi. 
Контроль за управлiнням активами i пасивами здiйснює Комiтет з управлiння активами i пасивами 
Банку. 
Враховуючи значне погiршення економiчного становища в Українi, а також те, що в банкiвському 
бiзнесi присутнi значнi ризики, Банк особливу увагу придiляє збiльшенню капiталу, яке було б 
адекватним активам Банку та забезпечило б фiнансову стабiльнiсть банкiвської установи. У липнi 
2015р. акцiонер Банку збiльшив статутний капiтал Банку на 42,7% до 835 млн. грн. шляхом 
приватного розмiщення додаткових простих акцiй на сумму 250 млн.грн. Акцiонер збiльшив 
статутний капiтал на 686 млн. грн, або на 82%, до 1,5 млрд. грн. Додаткова капiталiзацiя 
фiнустанови здiйснювалася шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої 
номiнальної вартостi. Таке рiшення було прийняте єдиним акцiонером банку 18 грудня 2015 року. 

  
Вартiсть укладених, але не виконаних договорiв за цiнними паперами станом на 01.01.2017 року 
складає - 0,00 грн. 
Всi договори, що укладенi Банком протягом 2016 року виконуються в термiни, якi передбаченi 
умовами дiючих договорiв, вiдповiдно чинному законодавству України. 

  
Стратегiя Банку базується на принципах досягнення максимальної рентабельностi капiталу, 
задоволення вимог реального сектору економiки, удосконалення системи ризик-менеджменту в 
банку. При цьому, складне зовнiшнє економiчне середовище ставить на найближчий рiк перед 
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Банком завдання забезпечити перш за все фiнансову стабiльнiсть установи. Через це, основним 
акцентом стратегiї протягом 2017 року залишається забезпечення стабiльностi бази фондування 
Банку та залучення нових коштiв вiд пiдприємств та населення. 

  
Емiтент не проводить дослiджень та не виконує розробки. 

  
Протягом 2016 року ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (посадовi особи) не брали участь у судових 
справах, в яких розглядалися позовнi вимоги на суму понад10 вiдсоткiв активiв емiтента станом на 
01.01.2016р. 

  
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" входить до першої групи банкiв згiдно з класифiкацiєю НБУ 
(фiнустанови, частка активiв яких бiльше 0,5% активiв банкiвської системи). 
Станом на 01.01.2017 року вiн посiдає в банкiвськiй системi: 21 мiсце – за об’ємом активiв; 20 
мiсце – за обсягами статутного капiталу; 21 мiсце – за об’ємами кредитного портфеля юридичних 
осiб; 27 мiсце – за об’ємам кредитного портфеля фiзичних осiб; 24 мiсце – за залученими коштами 
юридичних осiб; 18 мiсце – за залученими коштами фiзичних осiб.  
Протягом звiтного перiоду активи Банку збiльшилися на 4,06 % i становлять 7 871 198 тис. грн. 
Основнi змiни вiдбулись за наступними статтями: «Грошовi кошти та їх еквiваленти» збiльшилися 
на 383 822 тис. грн. i становлять 786 849 тис. грн., «Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку 
України в портфелi банку до погашення» збiльшилися на 480 200 тис. грн. i становлять 1 000 656 
тис. грн., також збiльшилися залишки коштiв за статтею «Iнвестицiйна нерухомiсть» майже в 4 
рази i становлять 1 276 502 тис. грн., таке збiльшення вiдбулось за рахунок рекласифiкацiї 
«Необоротних активiв, утримуваних для продажу», звернення стягнення на заставне майно та 
здiйснення переоцiнки вартостi активiв до їх справедливої вартостi на звiтну дату. 
Станом на 31 грудня 2016 р. зобов’язання Банку становлять 7 682 309 тис. грн., що на 2,35 % або 
176 742 тис. грн. бiльше у порiвняннi з попереднiм перiодом. Основнi змiни вiдбулись за рахунок 
погашення зобов’язань Банку за субординованим боргом в сумi 672 418 тис. грн. та достроковим 
погашенням стабiлiзацiйного кредиту, отриманого вiд Нацiонального банку України, в сумi 357 
000 тис. грн. Також протягом звiтного перiоду Банк залучив на поточнi i строковi рахунки клiєнтiв 
1 158 613 тис. грн., залишок за статтею «Кошти клiєнтiв» становить 7 442 286 тис. грн. 
Станом на 31 грудня 2016 р. капiтал Банку становить 188 889 тис. грн. (31 грудня 2015 р. – 58 233 
тис. грн.). Потягом звiтного перiоду вiдбулись такi змiни у структурi капiталу: статутний капiтал 
збiльшено на 686 000 тис. грн., резервнi фонди у сумi 59 769 тис. грн. направлено на покриття 
збиткiв минулих перiодiв. Також протягом звiтного перiоду отримано збиток у сумi 556 590 тис. 
грн. 
Рейтинговим агентством «IВI-РЕЙТИНГ» Банку присвоєний довгостроковий кредитний рейтинг 
uaА-, прогноз "у розвитку", рейтинг надiйностi банкiвських вкладiв 4+ (висока надiйнiсть). 
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. 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: 144885 198362 0 0 144885 198362 

будівлі та 
споруди 133725 189008 0 0 133725 189008 

машини та 
обладнання 3964 3100 0 0 3964 3100 

транспортні 
засоби 756 102 0 0 756 102 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 6440 6152 0 0 6440 6152 

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 

Усього 144885 198362 0 0 144885 198362 

Опис Станом на 31 грудня 2016 р. первiсна вартiсть основних засобiв становить 261 334 тис. грн. 
(будiвлi та споруди – 189 008 тис. грн., машини та обладнання – 24 616 тис. грн., транспортнi 
засоби – 5 138 тис. грн., iншi – 42 572 тис. грн.), сума накопичено зносу становить 62 972 тис. грн. 
(будiвлi та споруди – 0 тис. грн., машини та обладнання – 21 516 тис. грн., транспортнi засоби – 5 
036 тис. грн., iншi - 36 420 тис. грн.). 
Протягом звiтного перiоду амортизацiйнi вiдрахування склали 8 661 тис. грн. Нарахування 
амортизацiї здiйснюється прямолiнiйним методом. 
Основнi засоби облiковуються Банком за моделлю собiвартостi, крiм групи «Будiвлi та споруди», 
якi облiковуються за моделлю переоцiнки. Станом на 31 грудня 2016 р. здiйснена переоцiнка 
«Будiвель i споруд» до їх справедливої вартостi, результат переоцiнки у сумi 1 245 тис. грн. 
визнано в iншому сукупному доходi, а збитки у сумi 271 тис. грн. визнано у прибутках та збитках. 
Станом на 31 грудня 2016 р. основнi засоби Банку в заставу не передавались.  

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 
користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   
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Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

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 

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 X 7682309.00 X X 

Усього зобов'язань X 7682309.00 X X 

Опис: Iнформацiя вiдсутня. 
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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 

01.02.2016 03.02.2016 Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента 

03.06.2016 06.06.2016 Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента 

30.06.2016 01.07.2016 Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента 

29.07.2016 01.08.2016 Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента 

15.09.2016 19.09.2016 Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента 

24.10.2016 25.10.2016 Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI 
УКРАЇНА» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 
особи) 30373906 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. Грекова буд,3, кв.9, 
м. Київ, 04112 Україна 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
виданого Аудиторською палатою України 2091 26.01.2001 

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** 

265 П 000265 16.04.2013 
до 30.07.2020 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 рiк 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI 
УКРАЇНА» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 
особи) 30373906 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. Грекова буд,3, кв.9, 
м. Київ, 04112 Україна 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
виданого Аудиторською палатою України 2091 26.01.2001 

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** 

265 П 000265 16.04.2013 
до 30.07.2020 

Текст аудиторського висновку (звіту)  
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi 
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Думка 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» 
(надалi – Банк), що включає: 
- Звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2016 року; 
- Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд, Звiт про змiни у власному капiталi, Звiт про рух грошових 
коштiв (прямий метод) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року; та  
- опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. 
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан 
Банку станом на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на 
зазначену дату, у вiдповiдностi 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. 

Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi  
Наведена фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Банк здатен продовжувати свою дiяльнiсть 
на безперервнiй основi. Таке припущення, у тому числi, базується на подiях пiсля дати фiнансової звiтностi (Примiтка 
34 до фiнансової звiтностi) щодо дiй акцiонера Банку, направлених на виконання Плану реструктуризацiї та 
збiльшення капiталу Банку, зокрема розмiщення гарантiйних депозитiв та рiшення щодо збiльшення розмiру 
статутного капiталу. Не змiнюючи думки про фiнансову звiтнiсть, ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 2 «Умови 
здiйснення дiяльностi», в якiй йдеться про фактори, що призвели до сукупного збитку, негативного грошового потоку 
вiд операцiйної дiяльностi, невиконання певних нормативiв банкiвської дiяльностi (як вказано у Примiтках 5 та 33) i 
можуть мати вплив на операцiйну дiяльнiсть Банку та його спроможнiсть продовжувати свою дiяльнiсть у 
майбутньому без належної пiдтримки з боку акцiонера Банку. Оцiнка керiвництва Банку стосовно цих питань також 
викладена у Примiтцi 5 до цiєї фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi могли б 
знадобитися у результатi вирiшення цiєї невизначеностi. 
Iншi питання 
Аудит фiнансової звiтностi Банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, був проведений iншим аудитором, чий 
звiт вiд 28 квiтня 2016 року мiстив немодифiковану думку та пояснювальнi параграфи щодо полiтичних та 
економiчних умов здiйснення дiяльностi, факторiв, якi спричинили недотримання окремих економiчних нормативiв, 
та оцiнки керiвництвом Банку припущення щодо безперервностi дiяльностi. 
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, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити 
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 
Банку. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована 
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди 
виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на 
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 
Виконуючи аудит вiдповiдно до МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом 
всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми: 
- iдентифiкуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, 
розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що э 
достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може 
включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 
якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Банку; 
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- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок та вiдповiдних 
розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;  
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, 
чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв здатнiсть Банку 
продовжувати 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. Тим не менш, 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 лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного 
вiдображення. 
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час 
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки 
заходiв внутрiшнього контролю, виявленими нами пiд час аудиту. 
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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 2016 11 10 

2 2015 20 19 

3 2014 9 8 

 
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): Реєстрацiя не вiдбувалася, оскiльки рiшення з усiх питань були 
прийнятi єдиним акцiонером одноосiбно. 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): Рiшення з усiх питань були прийнятi єдиним акцiонером 
одноосiбно. Так 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 
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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): Погодження укладення Договору про страхування професiйної 
вiдповiдальностi членiв Наглядової ради та керiвникiв Банку.  Так 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні)  Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 6 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 2 

членів наглядової ради - незалежних директорів 4 

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 Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) Наглядова рада не проводила 
самооцiнку за пiдсумками 

дiяльностi у 2016 роцi. 

 
. 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  50 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський  X  
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З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  Комiтет з управлiння ризиками. 

Інші (запишіть)  . 

. 
 
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 Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X  
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X  
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X  
Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть): Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом 
Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї Банку. Не менш як на одну четверту 
Наглядова рада має складатися з осiб, якi мають повну вищу освiту в галузi 
економiки або права. Iншi члени Наглядової ради повиннi мати повну вищу освiту 
та освiту в галузi менеджменту (управлiння). Члени Наглядової ради повиннi мати 
бездоганну дiлову репутацiю. Хоча б один iз членiв Наглядової ради, який має 
освiту в галузi економiки або права, повинен мати досвiд роботи в банкiвськiй 
системi на керiвних посадах не менше трьох рокiв.  

X  

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства  X  

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

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

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) 

так, створено 
ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 1 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань?  

 
Загальні 

збори 
акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так 

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

 Так Ні 

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  
Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  . 

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 

Інформація 
розповсюджуєть
ся на загальних 

зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних НКЦПФР 
про ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомленн

я 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  Так Так Так Так Так 

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

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  Ні Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи  Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  Ні Ні Ні Так Ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 
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 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  X 

Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) . 

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

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X  
Інше (запишіть)  . 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  
Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) . 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи   X 

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради  X  
За зверненням виконавчого органу   X 
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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 Ні 

Випуск акцій  X  
Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків  X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): Кредити/депозити вiд фiнансових iнститутiв на мiжнародних 
ринках.    

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  X 

Так, плануємо розпочати переговори   
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   
Не визначились   
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Емiтентом 
не приймався, не затверджувався та не оприлюднювався кодекс (принципи, правила) 
корпоративного управлiння.  
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 
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Емiтентом не приймався, не затверджувався та не оприлюднювався кодекс (принципи, 
правила) корпоративного управлiння.  
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 
Емiтентом не приймався, не затверджувався та не оприлюднювався кодекс (принципи, правила) 
корпоративного управлiння.  

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 
Основною метою дiяльностi Банку є: - сприяння становленню економiки України, розвитку 
товарно-грошових i ринкових вiдносин, розширенню зовнiшньоекономiчних зв’язкiв пiдприємств 
України i її експортно-iмпортного потенцiалу; - акумулювання фiнансових ресурсiв пiдприємств 
та органiзацiй; - iнвестування коштiв в модернiзацiю виробництва i новi технологiї; - сприяння за 
допомогою банкiвських операцiй господарськiй та пiдприємницькiй дiяльностi пiдприємств рiзних 
галузей народного господарства, громадян; - розвиток банкiвської справи i отримання прибутку. 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 
За станом на останнє число звiтного перiоду перелiк власникiв iстотної участi у ПАТ «БАНК 
КРЕДИТ ДНIПРО» наступний: 1) БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (BRANCROFT 
ENTERPRISES LIMITED), Мiкiнон, 12, ЛАВIНIА КОРТ, 6-й поверх, П.С. 1065, Нiкосiя, Кiпр 
(Мykinon, 12 LAVINIA COURT, 6th floor P.C. 1065, Nicosia, Cyprus), НЕ107884; BRANCROFT 
ENTERPRISES LIMITED (БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД) належить 100 % акцiй ПАТ 
«БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». 2) ПАРАМIДЖIАНI МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД (PARAMIGIANI 
MANAGEMENT LIMITED), Лукi Акрiта, 2, Лакатамiя, 2333, Нiкосiя, Кiпр (Louki Akrita, 2, 
Lakatamia, 2333, Nicosia, Cyprus), НЕ 292251; ПАРАМIДЖIАНI МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД 
(PARAMIGIANI MANAGEMENT LIMITED) володiє 100 % статутного капiталу БРЕНКРОФТ 
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED), який володiє 100 % акцiй 
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» 3) ПIНЧУК ВIКТОР МИХАЙЛОВИЧ, , м. Київ, Україна. Пiнчук 
В.М. володiє 99% статутного капiталу ПАРАМIДЖIАНI МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД 
(PARAMIGIANI MANAGEMENT LIMITED) та володiє 100% статутного капiталу ВУДЕДЖ 
ОВЕРСIС IНК. (WOODAGE OVERSEAS INC.), яка володiє 1% статутного капiталу 
ПАРАМIДЖIАНI МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД (PARAMIGIANI MANAGEMENT LIMITED), що, в 
свою чергу, володiє 100 % статутного капiталу БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД 
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED), який є акцiонером ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» та 
володiє 100 % йогоакцiй. Рiшення Нацiонального банку України про погодження набуття 
Пiнчуком В.М. iстотної участi у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» прийнято Комiтетом з питань 
нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем НБУ 24.11.2015 
р. за № 544. У 2016 роцi змiн у складi власникiв iстотної участi у Банку не вiдбувалось.  

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 
Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи 
внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам 
фiнансових послуг, вiдсутнi. 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 
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про відсутність таких заходів. 
Заходи впливу органами державної влади до фiнансової установи, у тому числi до членiв її 
наглядової ради та виконавчого органу, не застосовувались. 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи. 
Дiяльностi Банку властивi ризики. Банк здiйснює управлiння ризиками в ходi постiйного процесу 
визначення, оцiнки та спостереження, а також шляхом встановлення лiмiтiв ризику та iнших 
заходiв внутрiшнього контролю. Процес управлiння ризиками має вирiшальне значення для 
пiдтримання стабiльної рентабельностi Банку, i кожен окремий спiвробiтник Банку несе 
вiдповiдальнiсть за ризики, пов’язанi з його або її обов’язками. Банк схильний до кредитного 
ризику, ризику лiквiдностi та ринкового ризику, який, в свою чергу, подiляється на ризик, 
пов'язаний з торговими операцiями, та ризик, пов'язаний з неторговою дiяльнiстю. Банк також 
схильний до операцiйних ризикiв. Процес незалежного контролю ризикiв не вiдноситься до 
ризикiв ведення дiяльностi, таким, наприклад, як змiна середовища, технологiї та змiни в галузi. 
Такi ризики контролюються Банком в ходi процесу стратегiчного планування. Структура 
управлiння ризиками. Метою полiтики управлiння ризиками є iдентифiкацiя, аналiз i управлiння 
ризиками, з якими стикається Банк, встановлення прийнятних лiмiтiв для обмеження ризикiв i 
резервiв для покриття залишкових ризикiв, впровадження засобiв контролю, а також здiйснення 
постiйного монiторингу рiвнiв ризику i дотримання встановлених лiмiтiв. Функцiї управлiння 
ризиком розподiленi мiж Наглядовою Радою, Правлiнням, Комiтетом з питань управлiння 
активами та пасивами (далi за текстом – «КУАП»), Комiтетом iнформацiйної безпеки та 
операцiйно-технологiчних ризикiв, пiдроздiлами, що за своїми функцiями покликанi управляти 
ризиками Банку, Кредитними комiтетами рiзних рiвнiв та iншими колегiальними органами. 
Функцiї управлiння ризиком розподiленi в Банку в такий спосiб: Наглядова Рада, в т.ч. Комiтет з 
ризикiв Наглядової Ради, вiдповiдає за загальний пiдхiд до управлiння ризиками, за затвердження 
стратегiї та принципiв управлiння ризиками. Правлiння органiзовує та контролює процес 
управлiння ризиками в Банку. Функцiя управлiння ризиками на цьому рiвнi передбачає розробку 
стратегiї управлiння ризиками, а також впровадження принципiв, концепцiї, полiтики та лiмiтiв 
ризику. Управлiння ризик-менеджменту, Управлiння ризикiв корпоративного та роздрiбного 
бiзнесiв забезпечують аналiтично-методологiчну основу управлiння ризиками, вiдповiдає за 
впровадження та проведення процедур, пов’язаних iз управлiнням ризиками, з метою 
забезпечення незалежних процесiв контролю. За виконання стратегiї управлiння ризиками 
вiдповiдають Великий та Малий кредитнi комiтети, Комiтет з управлiння проблемними активами, 
Комiтет з питань управлiння активами та пасивами, Комiтет iнформацiйної безпеки та операцiйно-
технологiчних ризикiв, Бюджетний комiтет i Тарифний комiтет. У кожному бiзнес-пiдроздiлi 
видiлено функцiю незалежного контролю ризикiв, включаючи контроль розмiрiв позицiй, що 
пiддаються ризику, у порiвняннi зi встановленими лiмiтами, а також оцiнку ризику нових 
продуктiв i структурованих договорiв. На цьому рiвнi також забезпечується збiр повної, 
достовiрної та оперативної iнформацiї в системi оцiнки ризику i звiтностi про ризики. Управлiння 
внутрiшнього аудиту перiодично проводить аудит процесiв управлiння ризиками, що 
вiдбуваються у Банку, пiд час якого вiн перевiряє як достатнiсть процедур, так i виконання цих 
процедур Банком. Управлiння внутрiшнього аудиту обговорює результати проведених перевiрок i 
подає свої висновки та рекомендацiї Наглядовiй Радi i Правлiнню Банку. 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку. 
Проведення аудиторських перевiрок всiх напрямкiв дiяльностi Банку здiйснювалося Управлiнням 
внутрiшнього аудиту згiдно до Стратегiчного Плану перевiрок та Рiчного Плану перевiрок, 
розробленого на основi оцiнки ризикiв та затвердженого Наглядовою Радою Банку на 2016 рiк. 
Згiдно до Плану перевiрок Управлiнням внутрiшнього аудиту були здiйсненi наступнi перевiрки 
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протягом 2016 року: - Процесування фiнансових операцiй, якi здiйснюються з використанням 
банкiвських платiжних карток; - Операцiї з платiжними картками (фiзичнi особи та корпоративнi 
картки); - Управлiння проблемними активами; - Казначейськi операцiї; - Кредитування фiзичних 
осiб; - Дотримання вимог законодавства у сферi запобiгання легалiзацiї кримiнальних 
доходiв/фiнансуванню тероризму; - Управлiння безперервнiстю бiзнесу. Протягом 2016 року 
здiйсненi аудиторськi перевiрки по напрямку IТ та IБ (-Управлiння правами та доступами; -
Управлiння змiнами i конфiгурацiями; -Управлiння IТ та IБ, IТ стратегiя) та комплекснi 
аудиторськi перевiрки вiддiлень Банку i раптовi перевiрки вiддiлень Банку з питань дотримання 
вимог касової дисциплiни та вимог фiзичної та iнформацiйної безпеки. За результатами перевiрок 
Управлiнням внутрiшнього аудиту надаються рекомендацiї щодо усунення виявлених порушень 
та недолiкiв, вдосконалення системи управлiння ризиками та покращення системи внутрiшнього 
контролю Банку. Результати перевiрок та рекомендацiї внутрiшнього аудиту обговорюються з 
керiвниками пiдроздiлiв, Головою Правлiння Банку та подаються на розгляд Наглядової Ради 
Банку. За результатами кожної з перевiрок розробляється План заходiв з термiнами виконання та 
вiдповiдальними особами. Виконання плану заходiв по усуненню недолiкiв та виконанню 
рекомендацiй перевiряється та додатково контролюється Управлiнням внутрiшнього аудиту. Банк 
складає фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. З 
даними, зазначеними у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, можна ознайомитися 
на сайтi Банку за посиланням https://creditdnepr.com.ua/pro-bank/rozkryttya-informaciyi/finansova-
zvitnist-i-reytyngy.  

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 
Статут Банку не мiстить обмежень на розмiр вiдчуження активiв.  

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
Статут Банку не мiстить обмежень на розмiр вiдчуження активiв.  
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 
Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» детально надано 
у рiчнiй Фiнансовiй звiтностi за Мiжнародними стандартами у вiдповiднiй примiтцi Операцiї з 
пов’язаними сторонами, яка розмiщена на власнiй сторiнцi. 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). 
Рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, 
використовуються. 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 
Зовнiшнiм аудитором фiнансової звiтностi Банку за 2016 рiк було визначено аудиторську фiрму 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА», мiсце 
знаходження - 04112, Україна, м. Київ, вул. Грекова, буд. 3, кв. 9 , код за ЄДРПОУ - 30373906. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 
Загальний стаж аудиторської дiяльностi становить 18 роки. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 
аудиторські послуги фінансовій установі. 
Протягом 1 року. 
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Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 
надавалися фінансовій установі протягом року. 
Протягом 2016 року надавались послуги з аудиту фiнансової звiтностi за 2015 рiк та огляду 
промiжної фiнансової звiтностi емiтента для пiдготовки аудиторських висновкiв що подаються до 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у складi документiв для реєстрацiї 
випуску, випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, звiту про результати 
розмiщення акцiй (крiм цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування) за перший квартал 2016 
року. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 
Зазначених випадкiв не було. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 
протягом останіх п`яти років. 
Остання ротацiя вiдбулася у 2016 роцi. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 
Стягнень немає. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
наявність механізму розгляду скарг. 
Порядок розгляду скарг, окрiм Закону України «Про звернення громадян», встановлений 
внутрiшньобанкiвською Iнструкцiєю про порядок роботи з листами, зверненнями, запитами та 
iншими документами третiх осiб, що надiйшли до ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 
скарги. 
Скарги розглядаються спiвробiтниками вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку, у 
розпорядженнi яких знаходяться вiдомостi/документи щодо яких виник спiр та/або була 
направлена скарга та спiвробiтниками юридичного управлiння Банку. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 
В 2016 роцi до Банку надiйшло 912 звернень громадян, з яких 40 скарг з письмовим наданням 
вiдповiдi. Всi скарги було задоволено. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 
результати їх розгляду. 
У 2016 роцi до Банку було предявлено 8 позовiв, повязаних iз захистом прав споживачiв 
фiнансових послуг Станом на 31.12.2016р. результати розгляду цих позовiв наступнi: -4 справи – 
не розглянуто, 1 справа – рiшення суду першої iнстанцiї на користь позивача (пiдлягає 
оскарженню в апеляцiйному провадженнi), 1 справа – рiшення суду апеляцiйної iнстанцiї на 
користь Банку, 2 справи – рiшення суду першої iнстанцiї на користь Банку.  
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ЗВІТ 
про фінансовий стан (Баланс) 

на 31.12.2016 (число, місяць, рік) 

 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній 
період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 786849 403027 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 
України    

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

Кошти в інших банках 7 141951 142252 

Кредити та заборгованість клієнтів 8 4001636 4654314 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 441 441 

Цінні папери в портфелі банку до погашення  1000656 520456 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії    
Інвестиційна нерухомість 10 1276502 319597 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 
прибуток  5554 5456 

Відстрочений податковий актив 13 262885 145159 

Гудвіл    
Основні засоби та нематеріальні активи 12 215157 158258 

Інші фінансові активи 11 36630 734409 

Інші активи 11 27958 9115 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 
вибуття 14 114979 471316 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників  
Активи – усього за додатковими статтями    
Усього активів:  7871198 7563800 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 15 45 357040 

Кошти клієнтів 16 7442286 6283673 

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

Боргові цінні папери, емітовані банком 17 136354 150560 

Інші залучені кошти    
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток    
Відстрочені податкові зобов'язання    
Резерви за зобов’язаннями    
Інші фінансові зобов’язання 19 62786 12576 
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Інші зобов'язання 19 40838 29300 

Субординований борг   672418 

Зобов'язання групи вибуття    
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх 
показників  

Зобов’язання – усього за додатковими статтями    
Усього зобов'язань:  7682309 7505567 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 20 1544666 858666 

Емісійні різниці  17678 17678 

Незареєстрований статутний капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервні та інші фонди банку    
Резерви переоцінки  97693 96447 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -1471148 -914558 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх 
показників  

Власний капітал – усього за додатковими статтями    
Неконтрольована частка    
Усього власного капіталу  188889 58233 

Усього зобов'язань та власного капіталу  7871198 7563800 

Iнформацiя вiдсутня. 
Затверджено до випуску та 

підписано        

23.06.2017 року   Заступник Голови Правління – 
директор з фінансів С.О. Волков 

        (підпис, ініціали, 
прізвище) 

Багацька С.В. тел.  
(056) 7870312    Головний бухгалтер  Р.В. Чудакiвський 

(прізвище виконавця,  
номер телефону)     (підпис, ініціали, 

прізвище) 
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Звіт 
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 
за 2016 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній 
період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 22 543731 1033610 

Процентні витрати 22 -757146 -839266 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)  -213415 194344 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 7, 8 -646198 25504 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після 
створення резерву під знецінення кредитів та 
заборгованості клієнтів, коштів в інших банках  -859613 219848 

Комісійні доходи 23 149447 190522 

Комісійні витрати 23 -58477 -36153 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток  121375 172794 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості    
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 
продаж   13429 

Результат від операцій з іноземною валютою  79278 37851 

Результат від переоцінки іноземної валюти  -29298 -83365 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 10 356107 63509 

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

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

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 11 -27742 -17674 

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

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

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 21 872 -825 

Інші операційні доходи 24 13358 12001 

Адміністративні та інші операційні витрати 25 -419624 -342773 
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Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній    
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників  
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями    
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників  
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями    
Прибуток/(збиток) до оподаткування  -674317 229164 

Витрати на податок на прибуток 13 117727 79901 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває  -556590 309065 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування    

Прибуток/(збиток) за рік  -556590 309065 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів  1246  
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії    
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 
показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 
статтями    

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

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 
статтями    

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

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у 
прибуток чи збиток після оподаткування  1246  

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж   955 

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових 
потоків    

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання 
звітності    

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії    
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 
показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 
статтями    

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

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 
статтями    



98 
 

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

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 
прибуток чи збиток після оподаткування   955 

Інший сукупний дохід після оподаткування    
Усього сукупного доходу за рік  -555344 310020 

Прибуток (збиток), що належить:  
власникам банку  -556590 309065 

неконтрольованій частці    
Усього сукупного доходу, що належить:  
власникам банку  -555344 310020 

неконтрольованій частці    
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:  
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 26 -0.45 0.44 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію    
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:  
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію    
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію    
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 
банку:  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 26 -0.45 0.44 

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

Iнформацiя вiдсутня. 
Затверджено до випуску та 

підписано        

23.06.2017 року   Заступник Голови Правління – 
директор з фінансів С.О. Волков 

        (підпис, ініціали, 
прізвище) 

Багацька С.В. тел.  
(056) 7870312    Головний бухгалтер  Р.В. Чудакiвський 

(прізвище виконавця,  
номер телефону)     (підпис, ініціали, 

прізвище) 
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Звіт 
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2016 рік 

 

Найменування 
статті Примітки 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 
частка 

Усього 
власного 
капіталу 

статутний 
капітал 

емісійні 
різниці та 

інший 
додатковий 

капітал 

незареєстрований 
статутний 

капітал 

резервні 
та інші 
фонди 

резерви 
переоцінки 

нерозподілений 
прибуток 

додаткові 
статті усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11 

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

 608666 17678   95492 -1223623  
-

501787  -501787 

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

           

Скоригований 
залишок на 
початок 
попереднього 
періоду 

 608666 17678   95492 -1223623  
-

501787  -501787 

Усього сукупного 
доходу:  
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прибуток/(збиток) 
за рік       309065  309065  309065 

інший сукупний 
дохід      955   955  955 

Амортизація 
резерву 
переоцінки 
основних засобів 
або реалізований 
результат 

           

Розподіл 
прибутку до 
резервних та 
інших фондів 

           

Незареєстрований 
статутний капітал            

Операції з 
акціонерами            

Емісія акцій:  
номінальна 
вартість  250000       250000  250000 

емісійний дохід            
Власні акції, що 
викуплені в 
акціонерів:  

купівля            
продаж            
анулювання            
Об'єднання 
компаній            

Дивіденди            
Залишок на  858666 17678   96447 -914558  -58233  58233 
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кінець 
попереднього 
періоду 

Усього 
сукупного 
доходу:  

прибуток/(збиток) 
за рік       -556590  

-
556590  -556590 

інший сукупний 
дохід      1246   1246  1246 

Амортизація 
резерву 
переоцінки 
основних засобів 
або реалізований 
результат 

           

Розподіл 
прибутку до 
резервних та 
інших фондів 

           

Незареєстрований 
статутний капітал            

Операції з 
акціонерами            

Емісія акцій:  
номінальна 
вартість  686000       686000  686000 

емісійний дохід            
Власні акції, що 
викуплені в 
акціонерів:  

купівля            
продаж            
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анулювання            
Об'єднання 
компаній            

Дивіденди            
Додаткові статті – 
опис статей та 
вміст показників  

Додаткові статті – 
усього за 
додатковими 
статтями 

           

Залишок на 
кінець звітного 
періоду  1544666 17678   97693 -1471148  188889  188889 

Iнформацiя вiдсутня. 
Затверджено до випуску та підписано        

23.06.2017 року   Заступник Голови Правління –  
директор з фінансів С.О. Волков 

        (підпис, ініціали, прізвище) 
Багацька С.В. тел.  

(056) 7870312    Головний бухгалтер  Р.В. Чудакiвський 

(прізвище виконавця,  
номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 
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ЗВІТ 
про рух грошових коштів за прямим методом 

за 2016 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній 
період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процентні доходи, що отримані  446135 433397 

Процентні витрати, що сплачені  -735289 -816335 

Комісійні доходи, що отримані  132443 190212 

Комісійні витрати, що сплачені  -58442 -33913 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток  1531  

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами  142984 146356 

Результат операцій з іноземною валютою  24237 37851 

Інші отримані операційні доходи  12734 12001 

Виплати на утримання персоналу, сплачені    
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені  -394329 -319818 

Податок на прибуток, сплачений    
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної 
діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях  -427996 -350249 

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  23809 -57488 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості 
клієнтів  168920 1048376 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів  742804 -942 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів  8064 -528 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків  -357000 238182 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів  734867 -997447 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 
емітовані банком  -32226 133171 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями    
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Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань  41604 2320 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань  8096 -359 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 
операційної діяльності  910942 15036 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж   -232910 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на 
продаж   425022 

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  -45 -106 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості    
Придбання основних засобів  -8327 -8766 

Надходження від реалізації основних засобів    
Придбання нематеріальних активів  -5511 -5667 

Надходження від вибуття нематеріальних активів    
Дивіденди, що отримані    
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
інвестиційної діяльності  -13883 177573 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій  686000 250000 

Емісія привілейованих акцій    
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій    
Викуп власних акцій    
Продаж власних акцій    
Отримання субординованого боргу    
Погашення субординованого боргу  -724437 -177995 

Отримання інших залучених коштів    
Повернення інших залучених коштів    
Додаткові внески в дочірню компанію    
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю    
Дивіденди, що виплачені    
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Інші виплати акціонерам, крім дивідендів    
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
фінансової діяльності  -38437 72005 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України 
на грошові кошти та їх еквіваленти  5200 39121 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 
еквівалентів  863822 303735 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду  923027 619292 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду  1786849 923027 

Iнформацiя вiдсутня. 
Затверджено до випуску та 

підписано        

23.06.2017 року   Заступник Голови Правління – 
директор з фінансів С.О. Волков 

        (підпис, ініціали, 
прізвище) 

Багацька С.В. тел.  
(056) 7870312    Головний бухгалтер  Р.В. Чудакiвський 

(прізвище виконавця,  
номер телефону)     (підпис, ініціали, 

прізвище) 
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ЗВІТ 

про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 2016 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній 
період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прибуток/(збиток) до оподаткування    
Коригування:    
Знос та амортизація    
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів    
Амортизація дисконту/(премії)    
Результат операцій з фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток    

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами    
Результат операцій з іноземною валютою    
(Нараховані доходи)    
Нараховані витрати    
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності    
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності    
Інший рух коштів, що не є грошовим    
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 
діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях    

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях    
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у 
Національному банку України    

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

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках    
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості 
клієнтів    

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів    
Чисте зменшення (збільшення) інших активів    
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків    
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів    



107 
 

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

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями    
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань    
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань    
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
операційної діяльності до сплати податку на прибуток    

Податок на прибуток, що сплачений    
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
операційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

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

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення    
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку 
до погашення    

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 
грошових коштів    

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
вирахуванням сплачених грошових коштів    

Придбання асоційованих компаній    
Надходження від реалізації асоційованих компаній    
Придбання інвестиційної нерухомості    
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості    
Придбання основних засобів    
Надходження від реалізації основних засобів    
Придбання нематеріальних активів    
Надходження від вибуття нематеріальних активів    
Дивіденди, що отримані    
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
інвестиційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій    
Емісія привілейованих акцій    
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій    
Викуп власних акцій    
Продаж власних акцій    
Отримання субординованого боргу    
Погашення субординованого боргу    
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Отримання інших залучених коштів    
Повернення інших залучених коштів    
Додаткові внески в дочірню компанію    
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю    
Дивіденди, що виплачені    
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів    
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
фінансової діяльності    

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

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 
еквівалентів    

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду    
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду    
Iнформацiя вiдсутня. 
Затверджено до випуску та 

підписано        

23.06.2017 року   Заступник Голови Правління – 
директор з фінансів С.О. Волков 

        (підпис, ініціали, 
прізвище) 

Багацька С.В. тел.  
(056) 7870312    Головний бухгалтер  Р.В. Чудакiвський 

(прізвище виконавця,  
номер телефону)     (підпис, ініціали, 

прізвище) 
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Примітки 
до звіту 

за 2016 рік 

 
№ 
з/п Текст примітки 

1 

Iнформацiя про Банк ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (далi по тексту – 
«Банк») було засновано 7 липня 1993 року згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку та у 
вiдповiдностi до законодавства України. 16 липня 2009 р. була офiцiйно зареєстрована змiна назви та 

органiзацiйної форми Банку iз закритого акцiонерного товариства у публiчне акцiонерне товариство. Банк 
здiйснює дiяльнiсть на пiдставi загальної лiцензiї №70, оновленої Нацiональним банком України (далi – 

«НБУ») 13 жовтня 2011 р., що дає йому право на проведення банкiвських операцiй, у тому числi операцiй з 
iноземною валютою. Крiм цього, Банк має лiцензiї на проведення операцiй з цiнними паперами та депозитарну 

дiяльнiсть, виданi Нацiональною комiсiєю iз цiнних паперiв i фондового ринку України, термiн дiї яких був 
продовжений з 17 жовтня 2012 р. на необмежений строк. Банк приймає вклади вiд населення, надає кредити та 

здiйснює перекази грошових коштiв на територiї України та за її межами, проводить валютно-обмiннi 
операцiї, а також надає iншi банкiвськi послуги юридичним i фiзичним особам. Розвиває програми пiдтримки 
малого та середнього бiзнесу, впроваджує програми фiнансування агровиробникiв, розширює перелiк послуг 

для бiзнес-клiєнтiв, якi ведуть зовнiшньо-економiчну дiяльнiсть. Юридична адреса та мiсцезнаходження 
Банку: Україна, 01601, м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова 3. Країна реєстрацiї – Україна. На 31 

грудня 2016 р. у структурi Банку функцiонують 42 вiддiлення по всiй територiї України (2015 р.: 52 
вiддiлення). На 31 грудня 2016 та 2015 рр. 100% акцiй Банку належали компанiї Brancroft Enterprises Limited 

(далi – «Акцiонер»), зареєстрованiй поза зоною ОЕСР. У 2015 роцi Банк адаптував структуру власностi 
вiдповiдно до нових вимог Нацiонального банку України «Про надання вiдомостей про структуру власностi», 
якi набули чинностi 21 травня 2015 р. Пiсля отримання погодження вiд НБУ 100% опосередкована участь в 
банку перейшла компанiї «Парамiджанi Менеджмент Лiмiтед» (Paramigiani Management Limited), 99% акцiй 

якої прямо i ще 1% опосередковано належать Вiктору Пiнчуку. На 31 грудня 2016 р. власником 100% 
опосередкованої iстотної участi в Банку є Вiктор Пiнчук. Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску 

Наглядовою радою та пiдписана вiд її iменi 23 червня 2017 року. 

2 

Умови здiйснення дiяльностi Банк здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Попри те, що економiка України 
вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, що розвивається. 

Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, 
високою iнфляцiєю та значним дефiцитом балансу державних фiнансiв та зовнiшньої торгiвлi. Продовження 

вiйськового конфлiкту на Донбасi, рiзка девальвацiя гривнi та прискорення iнфляцiї були основними 
чинниками, якi спричинили падiння економiки у 2015 роцi. З другої половини 2015 року ситуацiя почала 

стабiлiзуватися. Внаслiдок спiвпрацi з Мiжнародним Валютним Фондом (далi – «МВФ») та iншими 
iноземними кредиторами Українi вдалося збiльшити валютнi резерви НБУ i провести реструктуризацiю 

державного боргу, в результатi чого сувереннi кредитнi рейтинги зросли до передкризового рiвня. У 2015 роцi 
в Українi почався процес реформування, що було основною умовою спiвпрацi з МВФ. Протягом 2016 року, 
незважаючи на полiтичну кризу та нестабiльнiсть на валютному ринку на початку року, економiчна ситуацiя 
покращилася. У першому кварталi, пiсля дворiчної рецесiї, економiка повернулась до зростання, у другому 
кварталi ця тенденцiя зберiглася. Через вiдносну стабiльнiсть на валютному ринку iнфляцiя сповiльнилася. 

Враховуючи усi цi фактори Нацiональний банк України почав поступове послаблення монетарної полiтики, а 
саме: знизив облiкову ставку i частково лiбералiзував валютний ринок. Ще одним позитивним моментом є 
вiдновлення спiвпрацi з МВФ у вереснi 2016 року. Слiд зазначити, що незважаючи на позитивнi тенденцiї, 
економiчне вiдновлення проходить повiльнiше, нiж очiкувалося. Це, головним чином, обумовлено надто 

повiльним реформуванням i триваючим конфлiктом на Донбасi. Спроможнiсть українських банкiв та 
пiдприємств залучати фiнансування на мiжнародних кредитних та фондових ринках залишається суттєво 
обмеженою. Станом на 31 грудня 2016 року Банк мав кредити та заборгованiсть клiєнтiв, що пов’язанi з 

Автономною Республiкою Крим, у сумi 195 720 тис. грн. Наведена вище сума включає кредити забезпеченi 
активами, якi знаходяться на територiї АР Крим та кредити виданi позичальникам на цих територiях. Станом 

на 31 грудня 2016 року Банк мав кредити та заборгованiсть клiєнтiв, що пов’язанi з непiдконтрольними 
урядовi України територiями Донецької та Луганської областей, у сумi 1 008 016 тис. грн. Керiвництво Банку 

враховувало вiдомi та оцiнюванi станом на дату складання цiєї фiнансової звiтностi фактори ризику при оцiнцi 
знецiнення таких кредитiв. В разi подальшого погiршення вiдносин мiж Україною та Росiйською Федерацiєю 
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Банк може понести збитки через складнощi у вiдшкодуваннi активiв, розмiщених в АР Крим та на 
непiдконтрольних урядовi України територiях Донецької та Луганської областей або несплату заборгованостi 
за кредитами позичальникiв, що зареєстрованi в АР Крим та непiдконтрольних територiях. Негативний ефект 
таких подiй на фiнансовий стан та результати дiяльностi Банку наразi не може бути визначений. У 2016 роцi 
полiтичнi та економiчнi стосунки України з Росiйською Федерацiєю залишалися напруженими. Станом на 31 

грудня 2016 р. певна частина кредитiв була надана Банком позичальникам – промисловим пiдприємствам, 
продукцiя яких експортується в тому числi до Росiйської Федерацiї. Керiвництво Банку враховувало вiдомi та 

оцiнюванi станом на дату складання цiєї фiнансової звiтностi фактори ризику при оцiнцi знецiнення таких 
кредитiв. Подальше погiршення полiтичних та економiчних стосункiв України з Росiйською Федерацiєю, 

встановлення нових обмежень щодо експорту продукцiї українських пiдприємств до Росiйської Федерацiї, 
може суттєво вплинути на спроможнiсть позичальникiв Банку обслуговувати кредити. Негативний ефект 
таких подiй на фiнансовий стан та результати дiяльностi Банку наразi складно передбачити. Стабiлiзацiя 

економiки України у найближчому майбутньому залежить вiд успiшностi дiй, яких вживає уряд, та зусиль 
НБУ iз подальшої стабiлiзацiї банкiвського сектору та забезпечення безперервної фiнансової пiдтримки 
України з боку мiжнародних донорiв та мiжнародних фiнансових установ, а також здатностi української 

економiки загалом адекватно реагувати на змiни на ринках. Керiвництво вважає, що вживає належнi заходи 
для пiдтримки стабiльної дiяльностi Банку, необхiднi за iснуючих обставин, хоча подальша нестабiльнiсть 

ситуацiї у дiловому середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий 
стан Банку, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фiнансова звiтнiсть 
вiдображає поточну оцiнку керiвництва щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну 

дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок 
керiвництва. Стратегiя подальшого розвиту Банку включає наступнi задачi: збiльшення обсягiв кредитування 

населення, малого та середнього бiзнесу з особливим акцентом на галузь АПК, збiльшення торговельно-
комiсiйного доходу, пiдвищення якостi роботи Iнтернет-банкiнгу та подальший розвиток онлайн технологiй. 

3 

Основа подання фiнансової звiтностi Пiдтвердження вiдповiдностi Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у 
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Основа пiдготовки Фiнансова звiтнiсть 

пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком будiвель та iнвестицiйної нерухомостi, якi 
вiдображенi за переоцiненою вартiстю; фiнансових активiв, доступних для продажу, i похiдних фiнансових 

iнструментiв, якi вiдображенi за справедливою вартiстю, а також активiв, призначених для продажу, якi 
вiдображенi за меншою з вартостi придбання та справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю. 
Звiт про фiнансовий стан, Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд та Звiт про змiни у власному 

капiталi складенi вiдповiдно до МСБО (IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi», Звiт про рух грошових коштiв 
– у вiдповiдностi до МСБО (IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв». Вся фiнансова звiтнiсть складена на 

пiдставi принципу нарахування, за виключенням iнформацiї про рух грошових коштiв. У звiтi про фiнансовий 
стан Банк подає статтi у порядку зменшення лiквiдностi, а аналiз активiв i зобов’язань Банку щодо строкiв їх 

погашення (поточнi/непоточнi) наведено у Примiтцi 27. У звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд 
статтi класифiкованi за їх характером, окремi статтi доходiв i витрат за групою подiбних операцiй 

представленi на нетто-основi, крiм тих що є суттєвими. Звiт про рух грошових коштiв складено прямим 
методом. Розкриття iнформацiї у примiтках до фiнансової звiтностi здiйснено з урахуванням вимог МСБО 
(IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi», МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» та 

iнших стандартiв, коли таке розкриття вимагається вiдповiдними стандартами. Облiкова полiтика Банку 
вiдповiдає тiй, яка застосовувалася Банком у попередньому фiнансовому роцi (за виключенням класифiкацiї 
операцiй з валютними свопами), та ґрунтується на таких стандартах: пiд час визнання i оцiнки фiнансових 
активiв i зобов’язань Банком застосовується МСБО (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання i оцiнка»; 

основних засобiв та нематерiальних активiв – вiдповiдно МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби» i МСБО (IAS) 38 
«Нематерiальнi активи»; МСБО (IAS) 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть», МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточнi активи, 

утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть», iншi МСБО (IAS) та МСФЗ (IFRS). Iншi принципи 
облiкової полiтики та судження, якi напрацьованi пiд час її застосування, наведенi у Примiтцi 4. Безперервно 

дiюче пiдприємство Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Банк є безперервно 
дiючим i залишатиметься дiючим в осяжному майбутньому. У Примiтцi 5 розкритi основнi фактори, якi 

враховувались керiвництвом при оцiнцi здатностi Банку продовжувати дiяльнiсть. Функцiональна валюта та 
валюта представлення Нацiональною валютою України є гривня (далi по тексту – «грн.»). Валютою 

представлення цiєї звiтностi є гривня, яка також є функцiональною валютою Банку. Дана фiнансова звiтнiсть 
представлена в тисячах гривень (далi по тексту – «тис. грн.»), якщо не зазначено iнше. Облiк впливу iнфляцiї 

Україна вважалася країною з гiперiнфляцiйною економiкою до 31 грудня 2000 р. Вiдповiдно, Банк 
застосовував МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї». Вплив застосування МСБО 29 полягає в 
тому, що немонетарнi статтi фiнансової звiтностi були перерахованi в одиницях вимiру на 31 грудня 2000 р. 
шляхом застосування iндексу споживчих цiн, а в наступнi перiоди облiк здiйснювався на основi отриманої 
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перерахованої вартостi. Змiни у форматi фiнансової звiтностi та порiвняльної iнформацiї Пiд час складання 
цiєї фiнансової звiтностi порiвняльнi данi були скоригованi для приведення їх у вiдповiднiсть до змiн у 

форматi фiнансової звiтностi за поточний рiк. Змiнено облiковий пiдхiд до розкриття операцiй з валютними 
свопами та скориговано на результат переоцiнки дiючих своп контрактiв станом на 31 грудня 2015 р., та 
розкрито у цiй фiнансовiй звiтностi як результат вiд операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами. 

Облiковий пiдхiд до класифiкацiї операцiй з валютними свопами шляхом перерахунку статей фiнансової 
звiтностi за попереднi перiоди представлений наступним чином: Вплив на власний капiтал 

(збiльшення/(зменшення) власного капiталу) (тис. грн.): Активи Iншi фiнансовi активи За попередньою 
звiтнiстю на 31 грудня 2015 р. 706 021; Активи Iншi фiнансовi активи Здiйсненi коригування 28 388; Активи 

Iншi фiнансовi активи Пiсля здiйснених коригувань на 31 грудня 2015р. 734 409; Зобов’язання Iншi фiнансовi 
зобов’язання За попередньою звiтнiстю на 31 грудня 2015 р. 10 626; Зобов’язання Iншi фiнансовi зобов’язання 

Здiйсненi коригування 1 950; Зобов’язання Iншi фiнансовi зобов’язання Пiсля здiйснених коригувань на 31 
грудня 2015р.12 576; Власний капiтал Непокритий збиток За попередньою звiтнiстю на 31 грудня 2015 р. (940 
996); Власний капiтал Непокритий збиток Здiйсненi коригування 26 438; Власний капiтал Непокритий збиток 

Пiсля здiйснених коригувань на 31 грудня 2015р. (914 558). Вплив на звiт про прибутки та збитки та iнший 
сукупний дохiд: Результат вiд операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами За попередньою звiтнiстю на 

31 грудня 2015 р. -; Результат вiд операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами Здiйсненi коригування 
172 794; Результат вiд операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами Пiсля здiйснених коригуваньна 31 
грудня 2015р. 172 794; Результат вiд операцiй з iноземною валютою За попередньою звiтнiстю на 31 грудня 
2015 р. 184 207; Результат вiд операцiй з iноземною валютою Здiйсненi коригування (146 356); Результат вiд 

операцiй з iноземною валютою Пiсля здiйснених коригуваньна 31 грудня 2015р. 37 851; Чистий вплив на 
прибуток за рiк За попередньою звiтнiстю на 31 грудня 2015 р. 282 627; Чистий вплив на прибуток за рiк 

Здiйсненi коригування 26 438; Чистий вплив на прибуток за рiк Пiсля здiйснених коригувань на 31 грудня 
2015р. 309 065; Усього сукупного доходу за рiк За попередньою звiтнiстю на 31 грудня 2015 р. 283 582; Усього 

сукупного доходу за рiк Здiйсненi коригування 26 438; Усього сукупного доходу за рiк Пiсля здiйснених 
коригувань на 31 грудня 2015р. 310 020; Прибуток на акцiю: базисний прибуток на одну просту акцiю 

(виражений в гривнях) За попередньою звiтнiстю на 31 грудня 2015 р. 0,41; Прибуток на акцiю: базисний 
прибуток на одну просту акцiю (виражений в гривнях) Здiйсненi коригування 0,03; Прибуток на акцiю: 

базисний прибуток на одну просту акцiю (виражений в гривнях) Пiсля здiйснених коригувань на 31 грудня 
2015р. 0,44. Змiни не вплинули на грошовi потоки Банку вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової 

дiяльностi.  

4 

Основнi положення облiкової полiтики Змiни в облiковiй полiтицi Наступнi новi стандарти та тлумачення 
набули чинностi та стали обов’язковими до застосування Банком з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. Банк 

не застосовував достроково стандарти, роз’яснення або поправки, якi були випущенi, але не набрали чинностi. 
Характер впливу цих змiн наведено нижче. Хоча деякi стандарти та поправки застосовувались вперше у 2016 

роцi, вони не мали суттєвого впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Банку. Характер i вплив кожного нового 
стандарту або поправки розкрито нижче: МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання». Оскiльки 
Банк вже готує звiтнiсть за МСФЗ, а дiяльнiсть Банку не пiдлягає тарифному регулюванню, даний стандарт не 
застосовується до цiєї фiнансової звiтностi. Поправки до МСФЗ 11 «Спiльна дiяльнiсть» – «Облiк придбання 

часток у спiльних операцiях». Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Банку, оскiльки у звiтному 
перiодi частки участi у спiльних операцiях не придбавались. Поправки до МСБО 16 «Основнi засоби» i МСБО 
38 «Нематерiальнi активи» - «Роз’яснення припустимих методiв зносу та амортизацiї». Поправки пояснюють, 

що використання заснованих на доходах методiв розрахунку амортизацiї активу є недоречним, оскiльки 
доходи, отриманi у результатi дiяльностi, яка передбачає використання активу, переважно вiдображають iншi 

фактори, а не отримання економiчних вигiд вiд цього активу. Поправки застосовуються перспективно i не 
вплинули на фiнансову звiтнiсть, оскiльки Банк застосовує iншi методи амортизацiї активiв (Примiтка 12). 
Поправки до МСБО 16 «Основнi засоби» i МСБО 41 «Сiльське господарство» - «Сiльське господарство: 

рослини, що плодоносять». Поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть 
Банку. Поправки до МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» - «Застосування методу дольової участi в окремiй 

фiнансовiй звiтностi». Поправки дозволяють органiзацiям застосовувати метод дольової участi для облiку 
iнвестицiй в дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства i асоцiйованi органiзацiї в окремiй фiнансовiй звiтностi. 

Органiзацiї, якi застосовують МСФЗ i приймають рiшення про перехiд на метод дольової участi у своїй 
окремiй фiнансовiй звiтностi, повиннi застосовувати зазначенi змiни ретроспективно. Поправки не вплинули 

на фiнансову звiтнiсть Банку. «Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012 – 2014 рр.». Даний документ 
включає наступнi поправки до чотирьох стандартiв: МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та 

припинена дiяльнiсть». Змiна способу вибуття (рекласифiкацiя з активiв, що утримуються для продажу, в 
активи, що утримуються для розподiлу, або навпаки) не є змiною плану продажу або розподiлу та не потребує 
вiдображення в облiку в якостi змiни цього плану. Поправка застосовується перспективно. МСФЗ 7 «Фiнансовi 
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iнструменти: розкриття iнформацiї»: (а) Договори на обслуговування. Поправка надає роз’яснення, що договiр 
на обслуговування, який передбачає виплату винагороди, може представляти собою продовження участi у 

фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер 
винагороди i договору у вiдповiдностi до вимог продовження участi згiдно з МСФЗ 7. Оцiнка здiйснюється 

ретроспективно. Але розкриття iнформацiї не вимагається для перiодiв, якi починаються до звiтного перiоду, в 
якому органiзацiя вперше застосовує поправку. (б) Застосування поправок до МСФЗ 7 у скороченiй промiжнiй 
фiнансовiй звiтностi. Поправка пояснює, що вимоги розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовується 

до промiжної скороченої фiнансової звiтностi, за виключенням, коли така iнформацiя представляє собою 
значнi обсяги оновлення iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Ця поправка застосовується 

ретроспективно. МСБО 19 «Виплати працiвникам». Поправка зазначає, що при облiку зобов’язань з 
пенсiйного забезпечення рiшення щодо ставки дисконтування, наявностi розвинутого ринку («глибокого 

ринку») високоякiсних корпоративних облiгацiй або про те, якi державнi облiгацiї використовувати в якостi 
орiєнтира, повиннi ґрунтуватись на тiй валютi, в якiй номiнованi зобов’язання, а не на валютi країни, в якiй 
вони виникли. Поправка застосовується перспективно. МСБО 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть». Поправка 
пояснює про розкриття iнформацiї в промiжнiй фiнансовiй звiтностi iз зазначенням перехресних посилань в 

промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути доступна для 
користувачiв на тих же вимогах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. Ця поправка 

застосовується ретроспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Банку. Поправки до МСБО 1 
«Подання фiнансової звiтностi» - «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї». Поправки до МСБО 1, пояснюють 
наступнi iснуючi вимоги: вимоги до суттєвостi МСБО 1; окремi статтi у звiтi про прибутки та збитки та iнший 
сукупний дохiд та у звiтi про фiнансовий стан можуть бути дезагрегованi; органiзацiя може обирати порядок 

представлення примiток до фiнансової звiтностi; частка iншого сукупного доходу асоцiйованих органiзацiй та 
спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом дольової участi у капiталi, повинна розкриватися 

агреговано у рамках однiєї статтi i класифiкуватися у якостi статей, якi будуть або не будуть рекласифiкованi у 
подальшому у прибутки або збитки. Крiм того включено нове керiвництво про промiжнi пiдсумковi суми у 

фiнансовiй звiтностi, зокрема, зазначено, що такi промiжнi пiдсумковi суми (а) мають включати статтi, 
визнання та оцiнка яких здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ; (б) мають бути представленi та названi таким 
чином, щоб забезпечити розумiння компонентiв промiжних пiдсумкових сум; (в) мають застосовуватися 

послiдовно у рiзних перiодах; та (г) не можуть бути представленi так, що видiляються бiльше, нiж промiжнi 
пiдсумковi суми та пiдсумковi суми, яких вимагають МСФЗ. Зазначенi поправки не впливають на фiнансову 

звiтнiсть Банку. Поправки до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї 
про розкриття частки участi в iнших суб’єктах господарювання» та МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та 
спiльнi пiдприємства» - «Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування виключення з вимоги про консолiдацiю». 

Поправки застосовуються ретроспективно i не мають впливу на фiнансову звiтнiсть Банку, оскiльки Банк не 
складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть. Перерахунок iноземних валют Операцiї в iноземних валютах 

перераховуються у гривнi за офiцiйним обмiнним курсом НБУ, що дiяв на дату здiйснення операцiї. 
Монетарнi активи та зобов’язання, номiнованi в iноземних валютах на звiтну дату, перераховуються у гривнi 

за офiцiйним обмiнним курсом НБУ, що дiє на цю дату. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку, 
вiдображаються у складi прибуткiв та збиткiв у статтi «Результат вiд переоцiнки iноземної валюти». 

Немонетарнi активи та зобов’язання, номiнованi в iноземних валютах, перераховуються у гривнi за офiцiйним 
обмiнним курсом НБУ, що дiяв на дату здiйснення операцiї. Офiцiйнi обмiннi курси гривнi на 31 грудня 
стосовно основних валют, якi застосовувалися при пiдготовцi фiнансової звiтностi, представленi нижче: 

Валюта Долар США 2016 р. 27,190858; Валюта Долар США 2015 р. 24,000667; Валюта Євро 2016 р. 
28,422604; Євро 2015 р. 26,223129; Валюта Росiйський рубль 2016 р. 0,45113; Росiйський рубль 2015 р. 

0,32931. Фiнансовi iнструменти Фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання за справедливою вартiстю, з 
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку – це фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання, якi 

утримуються з метою викупу або продажу в близькому майбутньому, похiднi фiнансовi iнструменти та 
iнструменти, якi пiсля первiсного визнання призначенi у зазначену категорiю. Кредити та дебiторська 

заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, що пiдлягають 
визначенню, якi не обертаються на активному ринку. До їх складу не входять активи, якi керiвництво має 
намiр продати негайно або в найближчому майбутньому, активи, якi керiвництво при первiсному визнаннi 

визначило як фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки в складi прибуткiв 
та збиткiв, а також активи, що призначаються як доступнi для продажу. Фiнансовi активи, доступнi для 

продажу – це непохiднi фiнансовi активи, якi класифiкованi як доступнi для продажу, або не включенi до 
однiєї з наступних категорiй: кредити та дебiторська заборгованiсть, активи, утримуванi до погашення, або 
фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки в складi прибуткiв та збиткiв. 

Фiнансовi активи, утримуванi до погашення – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами i 
фiксованим строком погашення, якi утримуються до погашення. Фiнансове зобов’язання – це будь-яке 
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зобов’язання, що є зобов’язанням за договором надати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому 
суб’єкту господарювання або обмiняти фiнансовi iнструменти з iншим суб’єктом господарювання на 

потенцiйно невигiдних умовах. Визнання Фiнансовi активи та зобов’язання визнаються у звiтi про фiнансовий 
стан, коли Банк стає стороною договору про придбання фiнансового iнструменту. Усi регулярнi купiвлi 

/продажi фiнансових активiв /зобов’язань вiдображаються в облiку на дату розрахункiв. Оцiнка Первiсна 
оцiнка фiнансового активу або фiнансового зобов’язання проводиться за справедливою вартiстю, плюс, якщо 
це не фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки в 

складi прибуткiв та збиткiв, витрати на здiйснення операцiй, якi безпосередньо стосуються придбання або 
випуску такого фiнансового активу або фiнансового зобов’язання. Пiсля первiсного визнання фiнансовi 

активи, включаючи похiднi iнструменти, що є активами, оцiнюються за справедливою вартiстю без 
вирахування будь-яких витрат, якi можуть бути понесенi при виконаннi операцiї з їх продажу або iншому 

вибуттi, за винятком: -кредитiв та дебiторської заборгованостi, що вiдображаються за амортизованою вартiстю 
за методом ефективної процентної ставки; -iнвестицiй у дольовi цiннi папери, якi не мають котирувань цiни на 

активному ринку, i справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно. Такi фiнансовi iнструменти 
оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Усi фiнансовi 

зобов’язання, крiм тих, якi були визначенi як фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з 
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, i фiнансових зобов’язань, що виникають у випадках, коли 

передача фiнансового активу, вiдображеного в облiку за справедливою вартiстю, не вiдповiдає критерiям 
припинення визнання, оцiнюються за амортизованою вартiстю. Амортизована вартiсть розраховується за 
методом ефективної процентної ставки. Премiї та дисконти, у тому числi первiснi витрати на здiйснення 

операцiй, включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизуються на основi методу 
ефективної процентної ставки за цим iнструментом. Фiнансовi активи або зобов’язання, отриманi/виданi за 

ставками, вiдмiнними вiд ринкових, переоцiнюються на момент отримання/видачi за справедливою вартiстю. 
Справедлива вартiсть являє собою майбутнi суми погашення процентiв i основної суми заборгованостi, 

дисконтованi за ринковими процентними ставками за аналогiчними iнструментами. Рiзниця мiж справедливою 
вартiстю та номiнальною вартiстю на момент отримання/видачi вiдображається у складi прибуткiв та збиткiв у 

статтi «Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати». Згодом балансова вартiсть цих активiв або зобов’язань 
коригується на суму амортизацiї прибутку/збитку, вiдображеного на момент отримання/надання фiнансових 

iнструментiв, а вiдповiднi доходи/витрати вiдображаються у складi процентного доходу/витрат у складi 
прибуткiв та збиткiв з використанням методу ефективної процентної ставки. Взаємозалiки Фiнансовi активи та 

зобов’язання згортаються, i чиста сума вiдображається у звiтi про фiнансовий стан у випадку iснування 
юридично забезпеченого права провести взаємозалiк i намiру провести розрахунки шляхом взаємозалiку або 
реалiзувати актив i одночасно погасити зобов’язання. Протягом 2016 року Банк не здiйснював взаємозалiк 
активiв i зобов’язань. Рекласифiкацiя фiнансових активiв Якщо стосовно непохiдного фiнансового активу, 

класифiкованого як призначений для торгiвлi, Банк бiльше не має намiру продати його в найближчому 
майбутньому, вiн може бути рекласифiкований iз категорiї фiнансових активiв за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, в таких випадках: - фiнансовий актив, що вiдповiдає 
визначенню кредитiв i дебiторської заборгованостi, представленому вище, може бути рекласифiкований у 

категорiю кредитiв i дебiторської заборгованостi, якщо Банк має намiр i можливiсть утримувати цей актив у 
найближчому майбутньому або до погашення; - iншi фiнансовi активи можуть бути рекласифiкованi у 

категорiю доступних для продажу або утримуваних до погашення тiльки в рiдких випадках. Фiнансовий актив, 
класифiкований як доступний для продажу, якщо вiн вiдповiдає визначенню кредитiв i дебiторської 

заборгованостi, може бути рекласифiкований у категорiю кредитiв i дебiторської заборгованостi, якщо Банк 
має намiр i можливiсть утримувати цей актив у найближчому майбутньому або до погашення. Фiнансовi 

активи рекласифiковуються до iншої категорiї за справедливою вартiстю на дату рекласифiкацiї. Доходи i 
витрати, визнанi ранiше у складi прибуткiв або збиткiв, не сторнуються. Справедлива вартiсть фiнансового 

активу на дату рекласифiкацiї стає його новою первiсною або амортизованою вартiстю. Грошовi кошти та їх 
еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi можна конвертувати у вiдому суму 

готiвки за першою вимогою i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Грошовi кошти та їх 
еквiваленти включають не обмеженi у використаннi залишки на кореспондентських рахунках у 

Нацiональному банку України та усi мiжбанкiвськi депозити iз початковим термiном погашення до трьох 
мiсяцiв. Кошти, використання яких обмежено протягом бiльше трьох мiсяцiв з моменту їх розмiщення, та 

кошти, за якими був сформований резерв на зменшення корисностi, виключаються з грошових коштiв та їх 
еквiвалентiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю. Виплати та 

надходження грошових коштiв, представленi у звiтi про рух грошових коштiв, являють собою передачу 
грошових коштiв та їх еквiвалентiв Банком, включаючи такi нарахованi або зарахованi на розмiщенi в Банку 
поточнi рахунки контрагентiв Банку суми, як процентнi доходи по кредиту або основна сума боргу, стягненi 

шляхом списання коштiв з поточного рахунку клiєнта, платежi по вiдсотках або виданi кредити, зарахованi на 
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поточний рахунок клiєнта, що являють собою грошовi кошти та їх еквiваленти з точки зору клiєнта. Кошти в 
iнших банках, кредити та заборгованiсть клiєнтiв «Кошти в iнших банках» i «Кредити та заборгованiсть 

клiєнтiв» є непохiдними фiнансовими активами, з фiксованими або платежами, що визначаються, якi не мають 
котирувань на активному ринку. Кошти в iнших банках i кредити та заборгованiсть клiєнтiв Банк визнає за 
датою розрахунку за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на операцiю. Пiсля первiсного визнання 
зазначенi активи Банк облiковує за амортизованою вартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка за 
вирахуванням витрат на зменшення корисностi. Амортизацiя розкривається у звiтi про прибутки i збитки за 

статтею «Процентнi доходи», а витрати на зменшення корисностi – «Вiдновлення/ (Вiдрахування до) резерву 
пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках». Позиковi кошти Випущенi фiнансовi iнструменти чи їх 

компоненти класифiкуються як зобов’язання, якщо сутнiсть договiрних домовленостей передбачає, що Банк 
має зобов’язання надати кошти чи iнший фiнансовий актив власнику чи виконати зобов’язання у спосiб, 

вiдмiнний вiд обмiну фiксованої суми коштiв чи iншого фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних 
дольових iнструментiв. Такi iнструменти включають кошти банкiв, кошти клiєнтiв, випущенi борговi цiннi 
папери i субординований борг. Позиковi кошти первiсно визнаються за справедливою вартiстю. Будь-якi 

прибутки або збитки вiд первiсного визнання кредитiв, отриманих вiд Акцiонера, визнаються як додатковий 
сплачений капiтал у складi власного капiталу (пiсля погашення таких кредитiв зазначений додатковий 

сплачений статутний капiтал переноситься до накопиченого збитку). Пiсля первiсного визнання позиковi 
кошти надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. 

Прибутки та збитки вiдображаються у складi прибуткiв та збиткiв у звiтi про прибутки i збитки та iнший 
сукупний дохiд, коли визнання зобов’язань припиняється, а також у процесi амортизацiї. Принципи оцiнки 

справедливої вартостi Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається на основi ринкових 
котирувань на звiтну дату без вирахування витрат на здiйснення операцiй. У випадку вiдсутностi ринкових 

котирувань на звiтну дату справедлива вартiсть iнструмента оцiнюється з використанням належних методик 
оцiнки. Методики оцiнки можуть включати моделювання на пiдставi чистої приведеної вартостi, порiвняння з 
аналогiчними iнструментами, на якi iснують цiни на спостережуваному ринку, використання моделей оцiнки 

опцiонiв та iншi моделi оцiнки. При використаннi методiв дисконтованих грошових потокiв очiкуванi в 
майбутньому грошовi потоки ґрунтуються на найбiльш точних оцiнках керiвництва. При цьому 

використовується ставка дисконту, яка дорiвнює ринковiй ставцi на звiтну дату за iнструментом зi схожими 
строками та характеристиками. При використаннi моделей цiноутворення данi про фiнансовий iнструмент, якi 

вводяться у модель, ґрунтуються на ринкових оцiнках на звiтну дату. За вiдсутностi належних методiв 
достовiрного визначення справедливої вартостi дольових цiнних паперiв, що не мають ринкових котирувань, 

вони вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву пiд зменшення корисностi. Крiм того пiд 
час складання фiнансової звiтностi оцiнка по справедливiй вартостi класифiкується за рiвнями в залежностi вiд 
спостережних даних i їх суттєвостi для оцiнки: - вхiднi данi I рiвня: котирування (нескоригованi) на активних 
ринках на iдентичнi активи або зобов’язання; - вхiднi данi II рiвня: данi, якi можна спостерiгати для активу чи 
зобов’язання, прямо або опосередковано; - вхiднi данi III рiвня: вхiднi данi для активу або зобов’язання, яких 

немає у вiдкритому доступi. Прибуток i збиток вiд подальшої оцiнки Прибуток або збиток, що виник 
внаслiдок змiни справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання, визнається 

наступним чином: - Прибуток або збиток вiд фiнансового iнструменту, за справедливою вартiстю з визнанням 
переоцiнки у прибутку чи збитку, визнається у прибутку або збитку за такими статтями, як результат вiд 

операцiй з цiнними паперами у торговому портфелi, вiд операцiй з похiдними iнструментами, з iноземною 
валютою. Процентнi доходи або витрати визнаються з застосуванням ефективної ставки вiдсотка, а 

дивiдендний дохiд визнається за статтею «Iншi доходи», пiсля встановлення права на отримання платежу. - 
Прибуток або збиток вiд фiнансового активу, доступного для продажу, визнається в складi iншого сукупного 
доходу (за виключенням процентного доходу, збиткiв вiд зменшення корисностi, а також доходiв i витрат вiд 

курсових рiзниць) до моменту припинення визнання або зменшення корисностi даного активу. В момент 
припинення визнання активу накопиченi в iншому сукупному доходi доходи або витрати переносяться до 

складу прибуткiв та збиткiв. Проценти, пов’язанi з фiнансовим активом, доступним для продажу, визнаються в 
складi прибуткiв та збиткiв в статтi «Процентнi доходи» в тому перiодi, в якому вони були заробленi, та 

розраховуються за методом ефективної процентної ставки. - Прибуток або збиток вiд фiнансових активiв та 
фiнансових зобов’язань, вiдображених за амортизованою вартiстю, визнається в складi прибуткiв та збиткiв в 
процесi амортизацiї, при зменшеннi корисностi активу або при припиненнi визнання активу або зобов’язання. 

Процентний дохiд за фiнансовими активами, за якими визнано зменшення корисностi, визнається на основi 
ставки вiдсотка, застосованої для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнювання збитку вiд 

зменшення корисностi. ? Припинення визнання Фiнансовi активи Визнання фiнансового активу (або, де 
застосовне – частина фiнансового активу або частина групи схожих фiнансових активiв) у звiтi про 

фiнансовий стан припиняється, якщо: - строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу закiнчується; 
- Банк передав право на отримання грошових потокiв вiд активу або прийняв зобов’язання перерахувати 
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отриманi грошовi потоки повнiстю без суттєвої затримки третiй сторонi на умовах «транзитної» угоди; а 
також - Банк або (а) передав практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) не передав, але i не зберiгає за 

собою всi ризики та вигоди вiд активу, але передав контроль над даним активом. У випадку, якщо Банк 
передав свої права на отримання грошових потокiв вiд активу, при цьому не передавши, та не зберiгши за 

собою практично всiх ризикiв та вигiд, пов’язаних з ним, а також не передавши контроль над активом, такий 
актив вiдображається в облiку в межах участi Банку в цьому активi, що продовжується. Продовження участi в 

активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за найменшим iз значень первiсної 
балансової вартостi активу та максимального розмiру вiдшкодування, яке може бути пред’явлено до сплати 

Банку. Фiнансовi зобов’язання Припинення визнання фiнансового зобов’язання в облiку вiдбувається у 
випадку виконання, скасування або закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов’язання. При замiнi одного 

iснуючого фiнансового зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором, на суттєво вiдмiнних 
умовах, або у випадку внесення суттєвих змiн до умов iснуючого зобов’язання, первiсне зобов’язання 

знiмається з облiку, а нове зобов’язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi у балансовiй вартостi 
зобов’язань у складi прибуткiв та збиткiв у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Похiднi 

фiнансовi iнструменти Похiднi фiнансовi iнструменти включають валютнi свопи, форварднi операцiї, а також 
будь-яке поєднання цих iнструментiв. Похiднi фiнансовi iнструменти первiсно визнаються за справедливою 

вартiстю на дату укладання похiдного контракту, пiсля чого вони переоцiнюються за справедливою вартiстю. 
Усi похiднi iнструменти вiдображаються як активи, якщо їх справедлива вартiсть має позитивне значення, i як 

зобов’язання, якщо їх справедлива вартiсть має вiд’ємне значення. Змiни справедливої вартостi похiдних 
фiнансових iнструментiв негайно визнаються в складi прибуткiв та збиткiв. Зменшення корисностi фiнансових 

активiв На кожну звiтну дату Банк оцiнює наявнiсть об’єктивних ознак зменшення корисностi фiнансового 
активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв умовно визначаються як 

такi, кориснiсть яких зменшилась, тодi, i тiльки тодi, коли iснує об’єктивна ознака зменшення корисностi в 
результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулись пiсля первiсного визнання активу («випадок настання 

збитку», що стався), i такий випадок (або випадки) впливає на очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв вiд 
фiнансового активу або групи фiнансових активiв, яку можна достовiрно оцiнити. Кредити клiєнтам 

Керiвництво регулярно перевiряє кредитний портфель з метою оцiнки зменшення його корисностi. Кредит 
(або група кредитiв) знецiнюється та збитки вiд зменшення корисностi в результатi iндивiдуальної та 

колективної оцiнки вiдображаються в облiку тодi та тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi ознаки зменшення 
корисностi в результатi однiєї або бiльше подiй, якi вiдбулись пiсля первiсного визнання кредиту, i ця подiя 

(або подiї) впливає на очiкуванi в майбутньому грошовi потоки за кредитом (або групою кредитiв), якi можуть 
бути достовiрно оцiненi. Банк здiйснює оцiнку на iндивiдуальнiй основi кредитiв з урахуванням загального 
розмiру заборгованостi позичальника перед Банком, кiлькостi календарних днiв прострочення за основною 
сумою боргу та вiдсотками, факту реструктуризацiї, а також за наявностi рiшення уповноваженого органу 
Банку щодо вiднесення кредитiв до групи пiдвищеного ризику та вiдповiдної їх передачi до Управлiння по 

роботi з проблемними активами. Сума резерву пiд зменшення корисностi кредитiв оцiнюється шляхом 
вирахування iз загальної заборгованостi позичальника приведеної вартостi очiкуваних в майбутньому 

грошових потокiв (не включаючи майбутнi збитки, якi не були понесенi) та сум очiкуваного вiдшкодування за 
забезпеченням, вiдкоригованих iз застосуванням понижуючих дисконтiв, якi враховують вид та строки 

реалiзацiї застави. Загальна заборгованiсть позичальника включає суми основної частини боргу, що 
залишилась до погашення, нарахованих процентiв на дату звiту про фiнансовий стан, неамортизованого 
дисконту / премiї на дату звiту про фiнансовий стан тощо. Приведена вартiсть очiкуваних в майбутньому 

грошових потокiв за кредитом розраховується шляхом дисконтування майбутнiх очiкуваних грошових потокiв 
пiд первiсну ефективну процентну ставку або, у випадку неможливостi її розрахунку, визначається на рiвнi 

заборгованостi згiдно з дiючими умовами кредитної угоди, скоригованої на значення ймовiрностi дефолту та 
дисконтованої з використанням первiсної номiнальної ставки. При розрахунку резерву пiд зменшення 

корисностi кредитiв на основi оцiнки очiкуваних грошових потокiв вiд реалiзацiї забезпечення та/або для 
розрахунку сум очiкуваного вiдшкодування за забезпеченням, вiдкоригованих iз застосуванням понижуючих 

дисконтiв, Банк використовує тiльки заставу, що вiдноситься до однiєї з наступних категорiй: - строковi 
депозити позичальникiв в Банку; - житлова нерухомiсть; - нежитлова нерухомiсть; - земля; - цiлiсний 

майновий комплекс; - автомобiлi та iншi транспортнi засоби; - устаткування, товари в обiгу або в переробцi; - 
бiологiчнi активи. Банк застосовує понижуючi дисконти до справедливої вартостi забезпечення в залежностi 
вiд виду застави, що вiдображають витрати часу та ресурсiв на реалiзацiю вiдповiдного типу забезпечення. 

Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок використання рахунку резерву, i сума збитку визнається у 
звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Процентнi доходи продовжують нараховуватись за 
зменшеною балансовою вартiстю на основi первiсної ефективної процентної ставки за активом. Якщо в 

наступному роцi сума оцiнюваних збиткiв вiд зменшення корисностi збiльшується або зменшується у зв’язку з 
подiєю, що сталась пiсля того, як були визнанi збитки вiд зменшення корисностi, ранiше визнана сума збиткiв 
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вiд зменшення корисностi збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо 
списання пiзнiше вiдновлюється, то сума вiдновлення вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв в статтi 
«Вiдновлення / (Вiдрахування до) резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках». Кредити та 

вiдповiдний резерв списуються у випадку, коли вiдсутнi реальнi перспективи вiдшкодування, i все 
забезпечення було реалiзовано або передано Банку. Ознаки зменшення корисностi можуть включати свiдчення 
того, що позичальник або група позичальникiв мають суттєвi фiнансовi труднощi, порушують зобов’язання з 

виплати процентiв або за основною сумою боргу, високу ймовiрнiсть банкрутства або фiнансової 
реорганiзацiї, а також свiдчення на пiдставi iнформацiї зi спостережуваного ринку, зниження суми очiкуваного 

вiдшкодування, наприклад, змiни в рiвнi прострочених платежiв або економiчних умовах, якi корелюють зi 
збитками за активами. Фактори, що враховуються при аналiзi наявностi об’єктивних ознак зменшення 

корисностi кредитiв, що оцiнюються на iндивiдуальнiй основi, можуть включати: - наявнiсть прострочення за 
основною сумою боргу та/або процентами; - свiдчення того, що позичальник або група позичальникiв зазнає 
фiнансових труднощiв, що пiдтверджується їх фiнансовою iнформацiєю; - здатнiсть позичальника зберегти 

результати дiяльностi навiть при виникненнi фiнансових труднощiв; - свiдчення того, що галузь, географiчний 
регiон або iнша економiчна область, в якiй веде дiяльнiсть позичальник або група позичальникiв зазнає 

негативних змiн, якi можуть призвести до суттєвих змiн майбутнiх грошових потокiв; - свiдчення наявностi 
ймовiрностi банкрутства позичальника або його фiнансової реорганiзацiї; - свiдчення негативних змiн 
мiжнародних, нацiональних або локальних умов здiйснення дiяльностi позичальника, якi впливають на 

грошовi потоки; - iнша спостережувана iнформацiя, що свiдчить про зменшення грошових потокiв. Фактори, 
що беруться до уваги при аналiзi ймовiрностi погашення кредитiв, що оцiнюються на колективнiй основi, 

включають iсторичну ймовiрнiсть дефолту та суми непрямих збиткiв з врахуванням даних про простроченi 
кредити в однорiдних портфелях. Коефiцiєнти кредитного ризику для груп фiнансових активiв з аналогiчними 
характеристиками кредитного ризику визначаються вiдповiдно до внутрiшнiх положень щодо оцiнки ризику 

за активними операцiями Банку, якi ґрунтуються на iсторiї змiни якостi обслуговування кредитної 
заборгованостi позичальниками, виходячи з кiлькостi днiв прострочення основної суми боргу та/або 

нарахованих процентiв. При оцiнцi необхiдного рiвня резервування на покриття вiдповiдних збиткiв вiд 
зменшення вартостi використовуються також iншi iсторичнi данi та поточнi економiчнi умови. У деяких 
випадках наявнi данi, необхiднi для оцiнки суми збитку вiд зменшення корисностi кредиту, можуть бути 

недостатнiми або такими, якi вже не вiдповiдають повною мiрою поточним обставинам. Це може вiдбуватися 
у випадках, коли позичальник зазнає фiнансових труднощiв, i при цьому в розпорядженнi Банку є лише 

незначна кiлькiсть iнформацiї про iсторiю кредитування подiбних позичальникiв. У таких випадках оцiнка 
суми збитку вiд зменшення корисностi здiйснюється керiвництвом на основi його досвiду i суджень. 

Припущення, використовуванi для оцiнки суми i часових рамок генерування майбутнiх грошових потокiв 
регулярно переглядаються з метою зменшення рiзницi мiж прогнозним збитком i фактичним збитком з 
урахуванням отриманого досвiду визначення збиткiв вiд кредитування. Реструктуризацiя кредитiв Банк 
намагається, за можливостi, замiсть звернення стягнення на заставу, а також для оптимiзацiї часових i 
матерiальних витрат на переоформлення забезпечення при продовженнi термiнiв кредитних договорiв, 

переглядати умови за кредитами, наприклад, продовжувати договiрнi строки платежу i погоджувати новi 
умови кредитування. Облiк такої реструктуризацiї здiйснюється у такий спосiб: - Якщо змiнюється валюта 

кредиту, то припиняється визнання попереднього кредиту, а новий кредит визнається у звiтi про фiнансовий 
стан; - Якщо реструктуризацiя не обумовлена фiнансовими труднощами позичальника, то Банк використовує 

пiдхiд, аналогiчний тому, що застосовується для припинення визнання фiнансових зобов’язань; - Якщо 
реструктуризацiя обумовлена фiнансовими труднощами позичальника i кредит вважається знецiненим, то 

Банк визнає рiзницю мiж приведеною вартiстю майбутнiх грошових потокiв у вiдповiдностi до нових умов, 
дисконтованих з використанням первiсної ефективної процентної ставки, i балансовою вартiстю до 
реструктуризацiї в складi прибуткiв та збиткiв в статi «Процентнi доходи». Кредит не вважається 

простроченим, якщо його умови були переглянутi. Керiвництво Банку постiйно переглядає реструктуризованi 
кредити, щоб переконатися у дотриманнi всiх критерiїв i можливостi здiйснення майбутнiх платежiв. Такi 
кредити продовжують оцiнюватись на предмет зменшення корисностi на iндивiдуальнiй або колективнiй 

основi, а їх вартiсть вiдшкодування оцiнюється з використанням первiсної ефективної процентної ставки за 
кредитом. Фiнансовi активи, доступнi для продажу На кожну звiтну дату Банк оцiнює наявнiсть об’єктивних 

ознак зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв, доступних для продажу. 
Стосовно iнвестицiй у дольовi iнструменти, класифiкованих як доступнi для продажу, об’єктивнi ознаки 

зменшення корисностi включають суттєве або тривале зниження справедливої вартостi iнвестицiї нижче її 
первiсної вартостi. За наявностi ознак зменшення корисностi накопиченi збитки (що визначаються як рiзниця 

мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення 
корисностi iнвестицiї, ранiше визнаних у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд) переносяться з 

iншого сукупного доходу до складу прибуткiв та збиткiв. Збитки вiд зменшення корисностi iнвестицiй у 
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дольовi iнструменти не вiдновлюються через прибутки та збитки у звiтi про прибутки i збитки та iнший 
сукупний дохiд; збiльшення справедливої вартостi пiсля зменшення корисностi визнається в iншому 

сукупному доходi. Стосовно боргових iнструментiв, класифiкованих як доступнi для продажу, оцiнка на 
наявнiсть ознак зменшення корисностi проводиться за тими самими принципами, що i для фiнансових активiв, 

що облiковуються за амортизованою вартiстю. Процентнi доходи нараховуються на основi зменшеної 
балансової вартостi з використанням процентної ставки, що застосовується для дисконтування майбутнiх 

грошових потокiв з метою оцiнки збиткiв вiд зменшення корисностi. Процентнi доходи визнаються у складi 
прибуткiв та збиткiв. Якщо в наступному роцi справедлива вартiсть боргового iнструмента збiльшується, i це 
збiльшення об’єктивно пов’язано з подiєю, що вiдбулась пiсля того, як збитки вiд зменшення корисностi були 

визнанi в складi прибуткiв та збиткiв, то збитки вiд зменшення корисностi сторнуються з вiдображенням 
доходу в складi прибуткiв та збиткiв. Договори про зворотний викуп i зворотний продаж Договори продажу i 

зворотної викупу цiнних паперiв (договори «репо») вiдображаються у звiтностi як забезпеченi операцiї 
фiнансування. Цiннi папери, реалiзованi за договорами «репо» (прямого «репо»), продовжують вiдображатись 

у звiтi про фiнансовий стан i переводяться до категорiї цiнних паперiв, наданих як застава за договорами 
«репо», у випадку наявностi у контрагента права на продаж або повторну заставу цих цiнних паперiв, що 

випливає з умов контракту або загальноприйнятої практики. Вiдповiднi зобов’язання включаються до складу 
коштiв банкiв або клiєнтiв. Придбання цiнних паперiв за договорами зворотного продажу (зворотного «репо») 

вiдображається у складi коштiв у банках або кредитiв клiєнтам, залежно вiд сутностi операцiї. Рiзниця мiж 
цiною продажу i цiною зворотної покупки розглядається як проценти i нараховується протягом строку дiї 

договорiв «репо» за методом ефективної ставки процента. Цiннi папери, переданi на умовах прямого «репо» 
контрагентам, продовжують вiдображатись у звiтi про фiнансовий стан. Цiннi папери, залученi на умовах 

зворотного «репо», вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан тiльки при їх реалiзацiї третiм особам. 
Зобов’язання з повернення таких цiнних паперiв вiдображається за справедливою вартiстю у складi 

зобов’язань за торговими операцiями. Станом на 31.12.2016 р. Банк не укладав угод «репо». Основнi засоби, 
нематерiальнi активи та iнвестицiйна нерухомiсть Пiсля первiсного визнання за фактичною вартiстю будiвлi 

вiдображаються за переоцiненою вартiстю, що являє собою їх справедливу вартiсть на дату оцiнки за 
вирахуванням накопиченого у подальшому зносу i, якщо має мiсце, накопичених у подальшому збиткiв вiд 

зменшення корисностi. Банк вважає, що модель переоцiнки бiльш адекватна для вiдображення вартостi 
будiвель, оскiльки переоцiнена вартiсть будiвель, що належать Банку, на вiдмiну вiд iсторичної вартостi, бiльш 

точно вiдображає їх поточну вартiсть. Для визначення справедливої вартостi будiвель керiвництво залучає 
незалежних оцiнювачiв, що мають вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю. Оцiнка будiвель проводиться 

регулярно, щоб уникнути значних розбiжностей мiж їх балансовою вартiстю i переоцiненою вартiстю, що була 
б визначена на основi справедливої вартостi на дату оцiнки. Накопичений знос на дату переоцiнки 

вираховується з повної балансової вартостi активу, та отримана сума коригується, виходячи з результатiв 
оцiнки активу. Прирiст вартостi будiвель у результатi переоцiнки визнається в складi iншого сукупного 

доходу, крiм випадкiв, коли вона сторнує попереднє зменшення вартостi, вiдображене в складi прибуткiв та 
збиткiв. Зменшення вартостi будiвель у результатi переоцiнки вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв за 
виключенням випадкiв, коли таке зменшення може бути зараховане проти попереднього приросту вартостi за 

тим самим активом, вiдображеного в резервi переоцiнки будiвель. При вибуттi активу вiдповiдна сума, 
включена до резерву переоцiнки будiвель, переноситься до складу нерозподiленого прибутку. Iншi основнi 

засоби i нематерiальнi активи вiдображенi за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та 
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Балансова вартiсть основних засобiв та нематерiальних 

активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi у випадку виникнення подiй або змiн в обставинах, що 
вказують на те, що балансову вартiсть даного активу, ймовiрно, не вдасться вiдшкодувати. Станом на кiнець 
кожного звiтного перiоду Банк оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi обладнання i нематерiальних 

активiв. Якщо такi ознаки iснують, Банк розраховує вартiсть вiдшкодування, яка дорiвнює справедливiй 
вартостi активу мiнус витрати на продаж або вартостi використання залежно вiд того, яка з цих сум бiльша. 

Балансова вартiсть зменшується до вартостi вiдшкодування, а збиток вiд зменшення корисностi визнається у 
складi прибутку або збитку у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Збиток вiд зменшення 

корисностi, визнаний у вiдношеннi до будь-якого активу в минулих перiодах, сторнується, якщо мала мiсце 
змiна в оцiнках, якi використовувались для визначення вартостi використання активу або його справедливої 
вартостi за мiнусом витрат на продаж. Витрати на поточний ремонт i технiчне обслуговування визнаються 
витратами по мiрi їх виникнення. Витрати на капiтальний ремонт i замiну значних компонентiв основних 
засобiв капiталiзуються з подальшою амортизацiєю згiдно зi строками корисного використання. Об’єкти 

основних засобiв, якi Банк використовує для отримання орендних платежiв або доходiв вiд приросту вартостi 
(або i того, i iншого), вiдображаються як об’єкти iнвестицiйної нерухомостi за справедливою вартiстю. Змiни 

справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi вiдображаються в складi прибуткiв та збиткiв в статтi 
«Результат вiд переоцiнки об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi». Знос та амортизацiя Знос та амортизацiя 
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нараховуються за прямолiнiйним методом протягом оцiненого строку корисного використання активiв. Знос 
та амортизацiя нараховуються з дати, коли придбаний актив стає готовим для використання, або, якщо це 
стосується активiв, створених за рахунок власних коштiв, з моменту, коли створення вiдповiдного активу 
завершене та вiн готовий до використання. Очiкуванi строки корисного використання активiв наступнi: 
Будiвлi 50 рокiв Меблi та обладнання 5 рокiв Комп’ютери 3 рокiв Транспортнi засоби 5 рокiв Витрати, 

пов’язанi з капiтальним ремонтом орендованих примiщень, визнаються як активи, а їх знос вiдображається в 
складi прибуткiв та збиткiв в статтi «Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати» у складi амортизацiї 

основних засобiв та нематерiальних активiв за прямолiнiйним методом протягом бiльш короткого з двох 
перiодiв: строку оренди або перiоду їх корисного використання. Нематерiальнi активи амортизуються 

протягом строку корисного використання до 10 рокiв Активи, призначенi для продажу Банк класифiкує 
необоротнi активи (або групу вибуття) в якостi призначених для продажу, якщо вiдшкодування їх балансової 

вартостi планується переважно в результатi продажу, а не в процесi використання. Для цього необоротнi 
активи (або група вибуття) повиннi бути доступнi для негайного продажу в їх теперiшньому станi на тих 

умовах, якi є звичайними, типовими умовами продажу таких активiв (групи вибуття), при цьому їх продаж має 
характеризуватися високим ступенем ймовiрностi. Висока ймовiрнiсть продажу передбачає твердий намiр 
керiвництва Банку дотримуватись плану реалiзацiї необоротного активу (або групи вибуття). При цьому 

необхiдно, щоб була розпочата програма активних дiй з пошуку покупця та виконання такого плану. Окрiм 
цього, необоротний актив (або група вибуття) повинен активно пропонуватися до реалiзацiї за цiною, що є 
обґрунтованою з урахуванням його поточної справедливої вартостi. Крiм цього, угода має бути повнiстю 

завершена протягом одного року з дати класифiкацiї необоротних активiв (або групи вибуття) в якостi 
призначених для продажу. Банк оцiнює активи (або групу вибуття), що класифiкуються як призначенi для 

продажу, за найменшим з двох оцiнок балансової вартостi або справедливої вартостi за вирахуванням витрат з 
продажу. У випадку настання подiй або змiн обставин, що вказують на можливе зменшення корисностi 

балансової вартостi активiв (або групи вибуття), Банк вiдображає збиток вiд зменшення корисностi в складi 
iнших витрат вiд зменшення корисностi. Оренда Фiнансова оренда – Банк в якостi орендодавця Банк 

вiдображає дебiторську заборгованiсть за орендними платежами в сумi, що дорiвнює чистим iнвестицiям в 
оренду, починаючи з дати початку строку оренди. Фiнансовий дохiд розраховується за схемою, що вiдображає 

постiйну перiодичну норму прибутковостi на балансову суму чистих iнвестицiй. Первiснi прямi витрати 
облiковуються в складi первiсної суми дебiторської заборгованостi за орендними платежами. Операцiйна 

оренда – Банк в якостi орендаря Оренда майна, за якою орендодавець фактично зберiгає за собою ризики та 
вигоди, пов’язанi з правом власностi на об’єкт оренди, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi за 

договором операцiйної оренди рiвномiрно вiдносяться на витрати протягом строку оренди та облiковуються у 
складi прибуткiв та збиткiв в статтi «Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати» у складi витрат на 

оперативний лiзинг (оренду). Операцiйна оренда – Банк в якостi орендодавця Банк вiдображає у звiтi про 
фiнансовий стан активи, що є предметом операцiйної оренди, у вiдповiдностi до виду активу. Орендний дохiд 

за договорами операцiйної оренди рiвномiрно вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв в статтi «Iншi 
доходи». Сукупна вартiсть пiльг, наданих орендарям, рiвномiрно вiдображається як зменшення орендного 

доходу протягом строку оренди. Первiснi прямi витрати, понесенi у зв’язку з договором операцiйної оренди, 
додаються до балансової вартостi активу, що здається в оренду. Резерви Резерви визнаються, якщо Банк 

внаслiдок певної подiї у минулому має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов’язання, для 
врегулювання яких з великим ступенем ймовiрностi потрiбен вiдтiк ресурсiв, що мiстять у собi майбутнi 

економiчнi вигоди, i якi можна оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi. Договори фiнансової гарантiї У ходi 
здiйснення звичайної дiяльностi Банк надає фiнансовi гарантiї у формi акредитивiв, гарантiй та акцептiв. 

Договори фiнансової гарантiї спочатку визнаються у фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю у статтi 
«Iншi зобов’язання» звiту про фiнансовий стан у розмiрi отриманої комiсiї. Отримана комiсiя визнається в 
складi прибуткiв та збиткiв на рiвномiрнiй основi протягом строку дiї договору гарантiї. Пiсля первiсного 

визнання зобов’язання Банку за кожним договором гарантiї оцiнюється за найбiльшою з двох величин: суми 
неамортизованої комiсiї або найкращої оцiнки витрат, необхiдних для врегулювання фiнансового 

зобов’язання, що виникає за гарантiєю. Збiльшення зобов’язання, пов’язаного з договорами фiнансової 
гарантiї, облiковується в складi прибуткiв та збиткiв. Визнання доходiв i витрат Процентнi та аналогiчнi 
доходи та витрати За всiма фiнансовими iнструментами, що оцiнюються за амортизованою вартiстю, i 

процентними фiнансовими iнструментами, що класифiкуються як доступнi для продажу, процентнi доходи або 
витрати вiдображаються за ефективною ставкою процента, при дисконтуваннi за якою очiкуванi майбутнi 

грошовi платежi або надходження протягом передбачуваного строку використання фiнансового iнструмента 
або протягом бiльш короткого перiоду часу, де це застосовне, у точностi приводяться до чистої балансової 
вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання. При розрахунках ураховуються всi договiрнi 

умови за фiнансовим iнструментом (наприклад, право на дострокове погашення) i комiсiйнi або додатковi 
витрати, безпосередньо пов’язанi з iнструментом, якi є невiд’ємною частиною ефективної ставки процента, але 
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не враховуються майбутнi збитки за кредитами. Балансова вартiсть фiнансового активу або фiнансового 
зобов’язання коригується у випадку перегляду Банком оцiнок платежiв або надходжень. Скоригована 

балансова вартiсть розраховується на основi первiсної ефективної ставки процента, а змiна балансової вартостi 
вiдображається як процентнi доходи або витрати. У випадку зменшення вiдображеної у фiнансовiй звiтностi 

балансової вартостi фiнансового активу або групи аналогiчних фiнансових активiв внаслiдок зменшення 
корисностi, процентнi доходи продовжують визнаватися за первiсною ефективною ставкою процента на 

основi нової балансової вартостi. Комiсiйнi доходи Банк отримує комiсiйнi доходи вiд рiзних видiв послуг, якi 
вiн надає клiєнтам. Комiсiйнi доходи можуть бути розподiленi на такi двi категорiї: - Комiсiйнi доходи, 

отриманi за надання послуг протягом певного перiоду часу Комiсiйнi доходи, отриманi за надання послуг 
протягом певного перiоду часу, нараховуються протягом цього перiоду. Такi статтi включають комiсiйнi 

доходи та винагороду за управлiння активами, вiдповiдальне зберiгання та iншi управлiнськi та консультацiйнi 
послуги. Комiсiї за зобов’язаннями з надання кредитiв, якщо ймовiрнiсть використання кредиту велика, та 

iншi комiсiї, пов’язанi з видачею кредитiв, вiдносяться на майбутнi перiоди (разом з витратами, безпосередньо 
пов’язаними з видачею кредитiв), i визнаються як коригування ефективної ставки процента за кредитом. - 
Комiсiйнi доходи вiд надання послуг зi здiйснення операцiй Комiсiйнi доходи, отриманi за проведення або 

участь у переговорах зi здiйснення операцiї вiд iменi третьої сторони, наприклад, укладання угоди при купiвлi 
акцiй або iнших цiнних паперiв, або купiвлi чи продажу компанiї, визнаються пiсля завершення такої операцiї. 

Комiсiйнi або їх частина, пов’язанi з певними показниками прибутковостi, визнаються пiсля виконання 
вiдповiдних критерiїв. Дивiдендний дохiд Дивiденди визнається, коли встановлене право Банку на отримання 
платежу. Статутний капiтал Звичайнi акцiї вiдображаються у складi статутного капiталу. Витрати на оплату 

послуг третiм сторонам, безпосередньо пов’язанi з випуском нових акцiй, вiдображаються у складi капiталу як 
зменшення суми, отриманої в результатi цiєї емiсiї. Сума перевищення справедливої вартостi отриманих 

коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй вiдображається як додатковий сплачений капiтал. 
Балансова вартiсть статутного капiталу враховує вплив гiперiнфляцiї, накопичений до 2001 року. 

Оподатковування Податок на прибуток за рiк складається з поточного та вiдстроченого податкiв. Податок на 
прибуток визнається в складi прибуткiв та збиткiв в статтi «Витрати з податку на прибуток», за винятком 

випадкiв, коли вiн стосується статей, вiдображених в складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у 
звiтi про змiни у власному капiталi. У таких випадках вiн визнається вiдповiдно в складi iншого сукупного 

доходу або безпосередньо у звiтi про змiни у власному капiталi. Поточний податок на прибуток складається з 
очiкуваного податку до сплати, розрахованого на основi оподатковуваного прибутку за рiк з використанням 

ставок оподатковування, що дiють або превалюють на звiтну дату, та будь-яких коригувань податку, що 
пiдлягає сплатi за попереднi роки. Поточнi витрати за податком на прибуток розраховуються вiдповiдно до 

законодавства України. Вiдстрочений податок розраховується з використанням методу балансових 
зобов’язань за всiма тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами активiв i зобов’язань, якi 

використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, якi використовуються для цiлей оподатковування. 
Сума вiдстроченого податку розраховується залежно вiд передбачуваного способу реалiзацiї балансової 
вартостi активiв або погашення балансової вартостi зобов’язань iз використанням податкових ставок, якi 

дiятимуть в перiоди можливої реалiзацiї тимчасових рiзниць мiж податковим i фiнансовим облiком. 
Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть отримання в 

майбутньому оподатковуваного прибутку, стосовно якого можуть бути використанi невикористанi податковi 
збитки та кредити. Вiдстрочений податковий актив зменшується, коли реалiзацiя вiдповiдної податкової 

пiльги не є ймовiрною. Крiм цього в Українi iснують iншi операцiйнi податки, що застосовуються у 
вiдношеннi до дiяльностi Банку. Цi податки вiдображаються в складi iнших операцiйних витрат. Виплати 
спiвробiтникам В Українi дiє система державного пенсiйного забезпечення, за умовами якої Банк i його 
спiвробiтники здiйснюють обов’язковi вiдрахування, що розраховуються на пiдставi доходiв, отриманих 
спiвробiтниками. Суми, якi вiдраховує Банк, визнаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний 

дохiд в статтi «Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати» як витрати на персонал. Банк не має додаткових 
схем пенсiйного забезпечення i не надає iнших виплат спiвробiтникам пiсля припинення їх трудової 

дiяльностi. Банкiвськi метали Золото та iншi банкiвськi метали вiдображаються за офiцiйними курсами, що 
встановлюються НБУ, якi вiдповiдають їх справедливiй вартостi. Змiни в цiнах облiковуються як курсовi 

рiзницi за операцiями з банкiвськими металами у складi прибуткiв та збиткiв в статтi «Результат вiд 
переоцiнки iноземної валюти». Умовнi активи i зобов’язання Умовнi зобов’язання не вiдображаються в звiтi 
про фiнансовий стан, при цьому iнформацiя про них розкривається в фiнансовiй звiтностi за виключенням 

випадкiв, коли вибуття ресурсiв в зв’язку з їх погашенням є малоймовiрним. Умовнi активи не вiдображаються 
в звiтi про фiнансовий стан, при цьому iнформацiя про них розкривається у фiнансовiй звiтностi в тих 

випадках, коли отримання пов’язаних з ними економiчних вигiд є ймовiрним. Новi стандарти та iнтерпретацiї, 
якi ще не набули чинностi Були опублiкованi окремi новi стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими 

для застосування Банком у звiтних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2017 року та пiзнiших перiодах. Банк не 
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застосовував цi стандарти та тлумачення до набуття ними чинностi. МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти: 
класифiкацiя та оцiнка» (випущений у липнi 2014 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 
1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Нижче описанi основнi особливостi нового стандарту: МСФЗ 9 об’єднує 

три частини проекту по облiку фiнансових iнструментiв: класифiкацiя i оцiнка, знецiнення та облiк 
хеджування. За виключенням облiку хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але розкриття 

порiвняльної iнформацiї не є обов’язковим. Вимоги вiдносно облiку хеджування, головним чином, 
застосовуються перспективно, з деякими обмеженими виключеннями. Вплив застосування стандарту на дату 

переходу (1 сiчня 2018 року) необхiдно вiдобразити в складi нерозподiленого прибутку. Очiкується, що 
застосування МСФЗ (IFRS) 9 вплине на класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв Банку. Банк передбачає, що 
застосування вимог МСФЗ (IFRS) 9 з облiку знецiнення вплине на його капiтал. Для оцiнки величини такого 

впливу Банку потрiбно провести детальний аналiз, що враховує всю обґрунтовану i пiдтверджену iнформацiю, 
в тому числi прогнозну. (а) МСФЗ 9 встановлює новий пiдхiд до класифiкацiї фiнансових активiв, обумовленої 

характеристиками грошових потокiв i бiзнес-моделлю органiзацiї. - Фiнансовий актив класифiкується для 
подальшої оцiнки в категорiю iнструментiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю, якщо: (i) передбаченi 
договором грошовi потоки повиннi представляти виключно погашення основного боргу i процентiв; (ii) активи 
утримуються в рамках бiзнес-моделi, мета якою утримання передбачених договором потокiв грошових коштiв; 

- Фiнансовий актив класифiкується для подальшої оцiнки в категорiю iнструментiв, що оцiнюються за 
справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi, якщо: (i) передбаченi договором 

грошовi потоки повиннi представляти виключно погашення основного боргу i процентiв; (ii) активи 
утримуються в рамках бiзнес-моделi, яка передбачає управлiння активами як з метою отримання передбачених 

договором грошових потокiв, так i з метою продажу цих активiв; - Фiнансовi активи, якi не вiдповiдають 
критерiям для їх подальшої оцiнки за амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю з визнанням 

переоцiнки в iншому сукупному доходi – класифiкуються у категорiю iнструментiв, що оцiнюються у 
подальшому за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнку у прибутках або збитках. - Фiнансовi 

зобов’язання класифiкуються для подальшої оцiнки як тi, що оцiнюються за амортизованою вартiстю, за 
виключенням фiнансових зобов’язань, призначених для торгiвлi (уключаючи похiднi iнструменти) – 

оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у прибутку або збитку. (б) МСФЗ 9 вимагає 
вiдображення за всiма борговими цiнними паперами, кредитами та дебiторською заборгованiстю 12-мiсячних 
очiкуваних збиткiв або очiкуваних кредитних збиткiв за весь термiн. Банк очiкує, що зазначенi змiни значно 

вплинуть на власний капiтал з огляду незабезпеченостi кредитiв i дебiторської заборгованостi. Але Банк 
здiйснить бiльш детальний аналiз з урахуванням всiєї обґрунтованої та пiдтвердженої iнформацiї для 

визначення розмiру впливу. (в) МСФЗ 9 передбачає нову модель загальних принципiв облiку хеджування, яка 
зближує порядок облiку хеджування з задачами управлiння ризиками. Нова модель не передбачає 

кардинальних змiн типiв вiдносин хеджування або вимог по оцiнцi i визнанню неефективностi хеджування 
згiдно МСФЗ 39, але в рамках нової моделi бiльша кiлькiсть стратегiй хеджування, що використовуються для 
управлiння ризиками, будуть вiдповiдати критерiям для застосування облiку хеджування. МСФЗ 15 «Виручка 
за договорами з покупцями» (випущений 28 травня 2014 року i вступає в силу для перiодiв, якi починаються з 

1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Стандарт передбачає модель, що включає п'ять етапiв, яка буде 
застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумi 
вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi. 

Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до визнання виручки. Стандартом вимагається 
повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне застосування для рiчних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати; при цьому допускається дострокове застосування до цiєї 

дати. Банк планує використовувати варiант повного ретроспективного застосування нового стандарту з 
необхiдної дати вступу в силу. У 2016 роцi Банк провiв попередню оцiнку наслiдкiв застосування МСФЗ 15, 
результати якої можуть бути переглянутi за пiдсумками триваючого бiльш детального аналiзу. Крiм цього, 
Банк приймає до уваги поправки, випущенi Радою з МСФЗ в квiтнi 2016 року, i буде вiдстежувати змiни в 

майбутньому У МСФЗ 15 мiстяться бiльш детальнi вимоги до подання та розкриття iнформацiї, нiж в дiючих 
МСФЗ. Вимоги до подання вносять значнi змiни в iснуючу практику i значним чином збiльшують обсяг 

iнформацiї, необхiдної до розкриття у фiнансовiй звiтностi Банку. Багато вимог до розкриття iнформацiї в 
МСФЗ 15 є абсолютно новими. Банк планує розробити i здiйснити тестування вiдповiдних систем, процедур 

внутрiшнього контролю, полiтик i процесiв, необхiдних для збору та розкриття необхiдної iнформацiї на 
протязi 2017 року МСФЗ 16 «Договори оренди» (випущений у сiчнi 2016 року i набуває чинностi для рiчних 

перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року). Стандарт замiнює МСБО 17, КТМФЗ 4, ПКТ-15, ПКТ-27. 
МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, представлення та розкриття iнформацiї про оренду i 

вимагає, щоб орендарi вiдображали в облiку всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в 
балансi, аналогiчно порядку облiку, який передбачено в МСБО 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає 
два звiльнення вiд визнання для орендарiв – вiдносно оренди активiв з низькою вартiстю и короткострокової 



121 
 

оренди (з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На початку оренди орендар буде визнавати зобов’язання вiдносно 
орендних платежiв (зобов’язання по орендi), а також актив, що представляє право використання базового 
активу протягом строку оренди (актив у формi права використання). Рiвномiрнi витрати за операцiйною 

орендою будуть замiненi процентними витратами по зобов’язанню i рiвномiрними витратами на амортизацiю 
активу, що призведе до вiдображення бiльш високих витрат на початку строку оренди i бiльш низьких – 
наприкiнцi оренди. МСФЗ 16 може застосовуватись повнiстю (i) ретроспективно або (ii) без перерахунку 

iнформацiї за порiвняльний перiод з визнанням сумарного ефекту первiсного застосування стандарту в якостi 
коригування вхiдного балансу нерозподiленого прибутку на дату первiсного застосування. У разi застосування 

варiанту (ii), орендар повинен оцiнити зобов’язання виходячи зi ставки залучення додаткових запозичених 
ресурсiв, визначеної на дату першого застосування. Актив у формi права використання може бути оцiнений в 
сумi, що дорiвнює зобов’язанню по орендi, або по балансовiй вартостi активу, розрахованiй ретроспективно з 
застосуванням ставки залучення додаткових запозичених коштiв на дату початкового застосування стандарту. 

Протягом 2017 року Банк здiйснить оцiнку можливого впливу на свою фiнансову звiтнiсть. Поправки до 
МСБО 12 «Податок на прибуток» - «Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв» 

(опублiкованi у сiчнi 2016 року) уточнюють наступнi аспекти: - Нереалiзованi збитки за борговими 
фiнансовими iнструментами, що оцiнюються за справедливою вартiстю i оцiнюванi за собiвартiстю для цiлей 

оподаткування, призводять до виникнення тимчасових рiзниць, незалежно вiд того, чи очiкує держатель 
боргових iнструментiв вiдновити балансову вартiсть боргового iнструменту шляхом продажу або шляхом 
використання. - Балансова вартiсть активу не обмежує оцiнку ймовiрного майбутнього оподатковуваного 

прибутку. - Оцiнки майбутнього оподатковуваного доходу не враховують податковi вiдрахування в результатi 
сторнування тимчасових податкових рiзниць. - Суб’єкт господарювання оцiнює вiдстрочений податковий 

актив в поєднаннi з iншими вiдстроченими податковими активами. Там, де податкове законодавство обмежує 
використання податкових збиткiв, суб’єкт господарювання буде оцiнювати вiдстрочений податковий актив в 
поєднаннi з iншими вiдстроченими податковими активами одного i того ж типу. Поправки застосовуються до 

рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Наразi керiвництво Банку здiйснює 
оцiнку впливу застосування цих поправок та стандартiв на майбутнi фiнансовi звiтностi Банку. Поправки до 

МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» (випущенi у сiчнi 2016 року та набувають чинностi для рiчних 
перiодiв, що починаються з / або пiсля 1 сiчня 2017 року з можливiстю дострокового застосування). Поправки 

покликанi уточнити МСБО 7, з метою полiпшення iнформацiю, що надається користувачам фiнансової 
звiтностi про фiнансову дiяльнiсть суб'єкта господарювання. Метою поправок є надання такого розкриття 

iнформацiї, яке дозволяло б користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, що виникають в 
результатi фiнансової дiяльностi. Такi змiни повиннi розкриватися в необхiдному обсязi: (I) змiни грошових 

потокiв вiд фiнансування; (II) змiни, пов'язанi з придбанням або втратою контролю над дочiрнiми 
пiдприємствами та бiзнесом; (III) вплив змiн валютних курсiв; (IV) змiни у справедливiй вартостi; i (V) iншi 

змiни. Таке розкриття iнформацiї можливо виконати шляхом проведення звiрки вхiдних та вихiдних залишкiв, 
представлених у звiтi про фiнансовий стан, якi виникли вiд фiнансової дiяльностi. Наразi Банк здiйснює оцiнку 

впливу цих поправок на майбутнi фiнансовi звiтностi. Поправки до МСФЗ 2 «Платiж на основi акцiй». 
Поправки розглядають три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi 

акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй з виплат на основi акцiй з умовою 
розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облiк змiни умов операцiї з 

виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками 
грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками дольовими iнструментами. При 

прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, проте 
допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i 

дотримання iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 
року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Наразi керiвництво Банку здiйснює оцiнку 

впливу застосування цих поправок на майбутнi фiнансовi звiтностi Банку. Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 
«Консолiдована фiнансова звiтнiсть» та МСБО (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства» - 

«Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його залежною органiзацiєю або спiльним 
пiдприємством». Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 та МСБО 28, у частинi облiку втрати 

контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається залежнiй органiзацiї або спiльному пiдприємству або 
вносяться до них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або 

внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ 3 «Об’єднання бiзнесу», в угодi 
мiж iнвестором i його залежною органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. 
Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що не представляють 

собою бiзнес, визнаються лише в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя iнвесторiв у залежнiй 
органiзацiї чи спiльному пiдприємствi. Данi поправки вiдкладено на невизначений термiн. Очiкується, що данi 

поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 
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5 

Суттєвi облiковi судження та оцiнки Банк використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що 
визнаються у фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов’язань протягом наступного 

фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно переглядаються i базуються на попередньому досвiдi 
керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються 

обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Банку 
також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi 

чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом 
яких можуть бути значнi коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного 
фiнансового року, включають: Припущення щодо безперервностi дiяльностi Банку. Фактори, описанi в 

Примiтцi 2 до цiєї фiнансової звiтностi, продовжували впливати на фiнансовий стан i результати дiяльностi 
Банку. За результатами 2016 р., Банк отримав чистий збиток у розмiрi 556 590 тис. грн. в основному за 

рахунок витрат на формування резерву пiд знецiнення кредитiв, що склали 646 198 тис. грн. На 31 грудня 2016 
р., як зазначено у роздiлi «Ризик лiквiдностi» Примiтки 27, кумулятивна рiзниця лiквiдностi Банку строком до 

одного року та загальна кумулятивна рiзниця лiквiдностi становили вiд’ємнi значення у сумi 3 357 733 тис. 
грн. та 1 673 308 тис. грн., вiдповiдно. Перевищення короткострокових зобов'язань Банку над 

короткостроковими активами Банку розраховане з врахуванням стабiльної частини коштiв клiєнтiв, як 
зобов'язань, фактичний строк повернення яких вважається невизначеним, становить 88 654 тис. грн. 

Керiвництво Банку пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу подальшого безперервного 
функцiонування. Формуючи таке професiйне судження, Керiвництво врахувало подiї та обставини пiсля 
звiтної дати, про якi йдеться в Примiтцi 34 до цiєї фiнансової звiтностi, зокрема затверджене Акцiонером 

рiшення щодо збiльшення статутного капiталу Банку у розмiрi 1 199 000 тис. грн. та розмiщення Акцiонером 
грошових коштiв на рахунку покриття для забезпечення заборгованостi за проблемними кредитам, послiдовнi 
дiї Акцiонера Банку щодо фiнансової пiдтримки Банку, виконання затвердженого Наглядовою радою Банку та 
погодженого НБУ Плану заходiв щодо усунення порушень економiчних нормативiв Банку протягом 2016-2018 

рокiв, подальшу стабiлiзацiю полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi, припинення вiйськових дiй на 
територiї України, фiнансовий стан Банку, запланований доступ до фiнансових ресурсiв, а також 

проаналiзувало вплив поточної фiнансової та економiчної ситуацiї на майбутню дiяльнiсть Банку. Допускаючи 
такi припущення, Керiвництво Банку також враховувало нижчезазначенi фактори та дiйшло висновку, що 

припущення стосовно безперервної дiяльностi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi є доречним. Капiтал. 
Внаслiдок подiй, якi описанi в Примiтцi 2 до цiєї фiнансової звiтностi, станом на 31 грудня 2014 року Банком 
було здiйснено доформування резерву пiд знецiнення кредитiв у розмiрi 1 233 398 тис. грн., що призвело до 
вiд’ємного значення власного капiталу станом на 31 грудня 2014 року у розмiрi 501 787 тис. грн. 24 лютого 
2015 року Наглядова рада Банку затвердила Програму фiнансового оздоровлення Банку на 2015-2017 роки 

разом iз Програмою капiталiзацiї Банку. Програма капiталiзацiї передбачала збiльшення Акцiонером 
статутного капiталу Банку протягом 2015-2016 рокiв у розмiрi 35 900 тис. дол. США шляхом конвертацiї 

заборгованостi за субординованим боргом до статутного капiталу Банку. На виконання Програми капiталiзацiї 
та у вiдповiдностi iз затвердженим графiком Акцiонер Банку прийняв рiшення щодо збiльшення статутного 

капiталу шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi - 9 квiтня 2015 р. на 
250 000 тис. грн. та 18 грудня 2015 р. на 686 000 тис. грн. та повнiстю здiйснив сплату за випущенi акцiї. З 

метою подальшої пiдтримки капiталу, а також за результатами дiагностичного обстеження згiдно з вимогами 
постанови Правлiння Нацiонального банку вiд 15 квiтня 2015 р. № 260 “Про здiйснення дiагностичного 

обстеження банкiв”, Наглядовою радою Банку 19 квiтня 2016 року затверджено План заходiв щодо усунення 
порушень економiчних нормативiв в тому числi План реструктуризацiї активiв (далi – План заходiв), який 

було затверджено рiшенням Акцiонера Банку та постановою Правлiння Нацiонального банку. План 
реструктуризацiї передбачає капiталiзацiю Банку в сумi та строки, затвердженi вiдповiдною постановою 

Правлiння Нацiонального банку України. Виконання Банком запланованих у Планi реструктуризацiї заходiв 
разом iз покращенням операцiйного результату Банку, внаслiдок активiзацiї кредитування населення та 

пiдприємств малого та середнього бiзнесу, дозволить Банку збiльшити показник адекватностi регулятивного 
капiталу до рiвня не менше 7% на 1 сiчня 2018 року та не менше 10% на 1 сiчня 2019 року. На пiдтримку 

програми капiталiзацiї передбаченої у Планi заходiв, Акцiонер Банку надав Гарантiйний лист у якому 
пiдтверджує свої намiри, у разi невиконання Плану реструктуризацiї, забезпечити капiталiзацiю Банку з метою 

дотримання значень нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу (Н2) i показника 
достатностi основного капiталу (ПОК) у розмiрах та в строки встановленi Нацiональним банком та Планом 

реструктуризацiї на загальну суму 1 199 млн. грн. 31 травня 2017 року Акцiонер Банку уклав договiр поруки з 
Банком, за яким прийняв зобов’язання гарантувати виконання проблемними боржниками Банку зобов’язань за 
кредитними договорами у сумi 30 млн. дол. США та розмiстив в Банку вiдповiдну суму грошового покриття. 
Це дозволило розформувати значнi резерви пiд зобов’язання за такими кредитними договорами i, як наслiдок, 

збiльшити власний та регулятивний капiтал Банку. Договiр поруки з Акцiонером Банку передбачає його 



123 
 

дострокове розiрвання у разi направлення коштiв, що розмiщенi на рахунку грошового покриття, на оплату 
акцiй Банку в рамках збiльшення статутного капiталу. 21 червня 2017 року Акцiонер Банку прийняв рiшення 

щодо збiльшення статутного капiталу шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi в розмiр 1 199 000 тис. грн. Вказане збiльшення статутного капiталу призведе до дострокового 

виконання Акцiонером та Банком зобов’язань згiдно Плану реструктуризацiї. Вказанi вище фактори зумовили 
iснування суттєвої невизначеностi, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Банку продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. В той же час, за оцiнками Керiвництва Банку, послiдовна фiнансова 
пiдтримка Акцiонером та виконання ним зобов‘язань вiдповiдно з Гарантiйним листом, прийняте рiшення 

щодо збiльшення статутного капiталу, як зазначено у Примiтцi 34, забезпечують достатню впевненiсть 
управлiнського персоналу щодо спроможностi Банку продовжувати подальшу безперервну дiяльнiсть. Якiсть 

кредитного портфелю. Пiд час здiйснення оцiнки якостi кредитних операцiй Банк дотримується принципу 
переваги сутностi здiйснюваних активних операцiй над їх формою, який, зокрема, передбачає, що Банк 

забезпечує повну та адекватну оцiнку кредитного ризику пiд час здiйснення розрахунку розмiру кредитного 
ризику за активом як на iндивiдуальнiй, так i на груповiй основi з врахуванням власного досвiду шляхом 
застосування судження управлiнського персоналу в частинi визначення суттєвостi впливу тих чи iнших 

факторiв на якiсть активу. Станом на 31 грудня 2016 р. Банк мав кредити та аванси клiєнтам, що пов’язанi з 
непiдконтрольними урядовi України територiями Донецької та Луганської областей, а також у Криму, в сумi 1 

203 736 тис. грн. (2015 р.: 992 577 тис. грн.). Збiльшення заборгованостi порiвняно з 2015 р. обумовлено 
падiнням курсу гривнi до валют, в яких номiнована заборгованiсть зазначених клiєнтiв. Керiвництво Банку 

врахувало вiдомi та оцiнюванi станом на дату складання цiєї фiнансової звiтностi фактори ризику та 
застосувало професiйнi судження при оцiнцi знецiнення таких кредитiв. В разi подальшої ескалацiї вiйськових 

дiй Банк може понести збитки через складнощi у вiдшкодуваннi активiв, розмiщених на такiй територiї або 
несплату заборгованостi за кредитами компанiями, що зареєстрованi на таких територiях. Такi збитки можуть 

вплинути на спроможнiсть Банку продовжувати безперервну дiяльнiсть. Майбутнi грошовi потоки, що 
розраховуються пiд час оцiнки активiв Банку, та можуть бути сформованi за рахунок звернення стягнення на 

заставне майно, розраховуються з огляду на наявнi законодавчi можливостi Банку для реалiзацiї прав 
заставодержателя з врахуванням якостi обслуговування боргу позичальником та стадiї претензiйно-позовної 
роботи за проблемними активами та коефiцiєнту лiквiдностi заставного майна, а також, досвiду Банку щодо 

строку реалiзацiї забезпечення, що вiдноситься до певного типу вiдповiдно до його загальних ознак та 
властивостей. Будь-якi потенцiйнi або фактичнi обмеження для реалiзацiї прав заставодержателя, що можуть 

вважатись тимчасовими, проте не постiйними, враховуються пiд час оцiнки активу з врахуванням 
особливостей, що наведенi у вказаному абзацi, ґрунтуючись на власному досвiдi Банку. В разi, якщо вказанi 
обмеження набувають постiйної форми у виглядi втрати Банком права стягнення на предмет застави, вони 

можуть спричинити збiльшення обсягiв витрат та вплинути на спроможнiсть Банку продовжувати безперервну 
дiяльнiсть. Економiчнi нормативи. Складнi умови дiяльностi Банку, що описанi в Примiтцi 2 разом iз значним 

доформуванням резерву пiд знецiнення кредитiв призвели до порушення економiчних нормативiв 
встановлених Нацiональним банком України, а саме: мiнiмального розмiру регулятивного капiталу (Н1), 
адекватностi регулятивного капiталу (Н2), поточної лiквiдностi (Н5), короткострокової лiквiдностi (Н6), 
максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), великих кредитних ризикiв (Н8), 
максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними особами (Н9) та лiмiту загальної 
короткої вiдкритої валютної позицiї (Л13-2). Враховуючи необхiднiсть створення умов для забезпечення 
стабiльної дiяльностi банкiв України та враховуючи вплив на банкiвський сектор складної економiчної 

ситуацiї, бойовi дiї в окремих областях України, НБУ вiдповiдно до постанови Правлiння вiд 24 лютого 2015 
р. №129 та постанови Правлiння вiд 12 травня 2015 р. №314 не застосовує заходи впливу до банкiв за 

порушення вказаних вище економiчних нормативiв. Разом iз Планом заходiв щодо усунення порушень 
економiчних нормативiв, рiшенням Акцiонера Банку затверджено План заходiв щодо приведення нормативу 
максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов’язаними з Банком особами у вiдповiднiсть до 

нормативних вимог, який затверджено постановою Правлiння Нацiонального банку. Вiдповiдно до Плану 
заходiв щодо усунення порушень економiчних нормативiв та Плану заходiв щодо приведення нормативу 
максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов’язаними з Банком особами Банк планує 

усунути порушення економiчних нормативiв у строк до 1 сiчня 2019 р. 21 червня 2017 року Акцiонер Банку 
прийняв рiшення щодо збiльшення статутного капiталу шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй 

iснуючої номiнальної вартостi в розмiр 1 199 000 тис. грн. Вказане збiльшення статутного капiталу призведе 
до дострокового виконання Акцiонером та Банком зобов’язань згiдно Плану реструктуризацiї та усунення 

порушень економiчних нормативiв. За оцiнками керiвництва, з урахуванням зазначених вище факторiв iснує 
достатня впевненiсть щодо спроможностi Банку продовжувати подальшу безперервну дiяльнiсть. Збитки вiд 
знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв. Банк регулярно аналiзує свiй кредитний портфель для оцiнки 

знецiнення. При визначеннi того, чи необхiдно вiдображати збиток вiд знецiнення у складi прибутку чи збитку 
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за рiк, Банк використовує припущення щодо того, чи є у наявностi данi, якi вказують на зменшення очiкуваних 
майбутнiх грошових потокiв вiд кредитного портфелю, яке можна вимiряти до того, як це зменшення можна 

зiставити з конкретним активом у цьому портфелi. Такi ознаки можуть включати iснуючi данi, що вказують на 
негативнi змiни платоспроможностi позичальникiв, що входять до складу групи, або нацiональних чи мiсцевих 
економiчних умов, що спiввiдносяться з дефолтами по активах у групi. Керiвництво використовує оцiнки, якi 

базуються на попередньому досвiдi збиткiв для активiв iз характеристиками кредитного ризику та 
об’єктивними ознаками знецiнення, схожими з даним портфелем, при визначеннi майбутнiх грошових потокiв. 

Методологiя та припущення, що використовуються для оцiнки як строкiв, так i сум майбутнiх грошових 
потокiв, регулярно переглядаються для зменшення будь-якої рiзницi мiж оцiнкою збиткiв та фактичним 

досвiдом збиткiв. При складаннi цiєї фiнансової звiтностi керiвництво використало оцiнки майбутнiх 
грошових потокiв за кредитами з урахуванням реалiзованих реструктуризацiй активiв, а також 

реструктуризацiй, якi знаходяться в процесi погодження iз клiєнтами. Майбутнi грошовi потоки за кредитами, 
в тому числi враховують такi, що можуть настати у випадку проведення реструктуризацiї активiв, що не 

обслуговуються, у випадку наявностi у Банка об'єктивних передумов, якi можуть про це свiдчити та 
пiдтверджуючих документiв. У випадку ненастання факту запланованої реструктуризацiї або змiни оцiнок 
щодо майбутнiх грошових потокiв за реалiзованими реструктуризацiями, розрахункова сума необхiдного 

резерву може бути збiльшена. Визнання вiдстроченого активу з податку на прибуток. Визнаний вiдстрочений 
податковий актив являє собою суму податку на прибуток, яка може бути зарахована проти майбутнiх податкiв 

на прибуток, i вiдображається у звiтi про фiнансовий стан. Вiдстроченi активи з податку на прибуток 
визнаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть використання вiдповiдного податкового кредиту. Оцiнка 

майбутнiх оподатковуваних прибуткiв та суми податкового кредиту, використання якого є можливим у 
майбутньому, базується на середньостроковому бiзнес-планi, який готує Керiвництво, та результатах його 
екстраполяцiї на майбутнi перiоди. В основi бiзнес-плану лежать очiкування керiвництва, що вважаються 

обґрунтованими за iснуючих обставин. Як очiкується, Банк отримуватиме стабiльний прибуток у 
майбутньому. Основнi припущення, використанi у бiзнес-планi, включають очiкувану стабiлiзацiю економiки 

України, поступове зниження процентних ставок (за кредитами та фiнансуванням), помiрне зростання 
кредитного портфеля, зменшення резервування пiд знецiнення кредитiв у зв'язку з очiкуваним полiпшенням в 

економiцi та подальше посилення контролю витрат. Враховуючи запланованi майбутнi прибутки та те, що 
чинне українське податкове законодавство не встановлює обмежень на термiн використання перенесених 

податкових збиткiв, Керiвництво вважає доцiльним визнання вiдстроченого податкового активу. Станом за 31 
грудня 2016 р. Банк визнав вiдстрочений актив з податку на прибуток у сумi 262 885 тис. грн. (Примiтка 13). 
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України припускає можливiсть рiзних 

тлумачень (Примiтка 21). Визнання операцiй з пов’язаними сторонами. У ходi звичайної дiяльностi Банк 
здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. МСБО 39 вимагає облiковувати фiнансовi iнструменти при 

початковому визнаннi за справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для того щоб 
визначити, чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або неринковими ставками, використовуються 

професiйнi судження. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй з 
непов’язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки. Умови операцiй з пов’язаними сторонами 

описанi у Примiтцi 28. 12 травня 2015 р. Постановою №315 НБУ затвердив «Положення про визначення 
пов’язаних iз банком осiб», яким встановив критерiї щодо визнання пов’язаних осiб, якi суттєво вiдрiзняється 

вiд критерiїв визнання пов’язаних осiб згiдно з МСБО (IAS) 24. Зокрема, пов’язаними особами за цiєю 
Постановою вважаються: (1) двi юридичнi особи, тiльки тому, що у них спiльний директор чи iнший член 

провiдного керiвного складу або тому що член провiдного керiвного складу має значний вплив на iншу 
юридичну особу; (2) двi особи якi є учасниками спiльного пiдприємництва тiльки тому, що вони здiйснюють 
спiльний контроль над спiльною дiяльнiстю; (3) сторони, що надають фiнансування; (4) окремий покупець, 

постачальник та iн. з яким пiдприємство проводить операцiї значного об‘єму, лише через виникнення в 
результатi цих операцiй економiчної залежностi, тодi як згiдно з МСБО (IAS) 24 такi особи не є пов’язаними. 
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. Якщо справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових 
зобов’язань, вiдображених у звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi цiн на активному 
ринку, вона визначається з використанням рiзних моделей оцiнок, що включають математичнi моделi. Вхiднi 

данi для таких моделей визначаються на пiдставi спостережуваного ринку, якщо таке можливо; в 
протилежному випадку, для визначення справедливої вартостi необхiдно застосовувати судження. Судження 

враховують такi вхiднi данi, як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i волатильнiсть. Змiни в припущеннях 
вiдносно даних факторiв можуть вплинути на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, представлених у 

фiнансовiй звiтностi. (Примiтка 31). Визначення переоцiненої вартостi будiвель та об’єктiв iнвестицiйної 
нерухомостi. Будiвлi облiковуються за переоцiненою вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi на дату 

оцiнки за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. Iнвестицiйна нерухомiсть 
облiковується за справедливою вартiстю. Для визначення справедливої вартостi будiвель та iнвестицiйної 
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нерухомостi станом на 1 листопада 2016 р. Керiвництво Банку залучило незалежного оцiнювача. Для 
визначення справедливої вартостi зазначених активiв оцiнювач застосував ринковий метод, який ґрунтується 

на аналiзi результатiв порiвнюваних продажiв аналогiчних будiвель i споруд. Змiни справедливої вартостi 
будiвель визнаються в iншому сукупному доходi, а змiни справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi 

визнаються у прибутках або збитках (Примiтки 10 та 12). 

6 

Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти включають (тис .грн.): Готiвковi кошти 2016 
р. 180 938; Готiвковi кошти 2015 р. 165 033; Залишки коштiв на поточних рахунках у банках 2016 р. 434 726; 
Залишки коштiв на поточних рахунках у банках 2015 р. 193 112; Залишки коштiв на рахунках в НБУ 2016 р. 
171 185; Залишки коштiв на рахунках в НБУ 2015 р. 44 882; Усього грошовi кошти та їх еквiваленти 2016 р. 

786 849; Усього грошовi кошти та їх еквiваленти 2015 р. 403 027 Станом на 31 грудня 2016 р. сума, 
еквiвалентна 430 708 тис. грн. (2015 р.: 188 872 тис. грн.) була розмiщена на поточних рахунках в чотирьох 
банках з країн-членiв ОЕСР (2015 р.: в двох банках з країн-членiв ОЕСР), що є основними контрагентами 

Банку з мiжнародних розрахункiв. Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України, зi строком 
погашення до 30 днiв включаються до статтi «Грошовi кошти та їх еквiваленти» оскiльки мають незначний 

ризик змiни вартостi та можуть вiльно конвертуватися у вiдому грошову суму. На 31 грудня 2016 р. загальна 
сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей складання Звiту про рух грошових коштiв за винятком 

нарахованих вiдсоткiв за депозитними сертифiкатами НБУ складає 1 786 849 тис. грн. (2015 р.: 923 027 тис. 
грн.).  

7 

Кошти в iнших банках Кошти в iнших банках включають (тис. грн.): Гарантiйнi депозити в iнших банках 2016 
р. 105 941; Гарантiйнi депозити в iнших банках 2015 р. 127 546; Кореспондентськi рахунки в iнших банках 
2016 р. 38 003; Кореспондентськi рахунки в iнших банках 2015 р. 15 651; Кошти в iнших банках 2016 р. 143 

944; Кошти в iнших банках 2015 р. 143 197; Резерв пiд зменшення корисностi за коштами в iнших банках 2016 
р. (1 993); Резерв пiд зменшення корисностi за коштами в iнших банках 2015 р. (945); Усього коштiв в iнших 
банках 2016 р. 141 951; Усього коштiв в iнших банках 2015 р. 142 252. Станом на 31 грудня 2016 р. кошти в 
iнших банках включали гарантiйний депозит в сумi 14 036 тис. грн. (2015 р.: 10 284 тис. грн.), розмiщений в 

одному (2015 р.: одному) українському банку у якостi забезпечення за операцiями з платiжними картами 
клiєнтiв Банку. Також Банком розмiщено депозит у сумi 272 тис. грн. (2015 р.: 240 тис. грн.), який виступає 

гарантiйним забезпеченням за операцiями з використанням мiжнародних систем переказiв. Станом на 31 
грудня 2016 р. кошти в iнших банках включали залишки в одному банку ОЕСР на суму 91 633 тис. грн. (2015 

р.: 83 498 тис. грн.), якi виступають покриттям за зобов’язаннями Банку як принципального члена 
мiжнародних платiжних систем. Станом на звiтну дату цей депозит не є простроченим, не має ознак 

зменшення корисностi. Строки погашення депозитiв, концентрацiя валютних ризикiв та iншi ризики розкритi у 
Примiтцi 27. Нижче поданий аналiз коштiв в iнших банках за кредитною якiстю станом на 31 грудня (тис. 
грн.): BBB+/BBB- 2016 р. 91 657; BBB+/BBB- 2015 р. 111 595; BB+/BB- 2016 р. 37 793; BB+/BB- 2015 р. 17 

304; CCC 2016 р. 334; CCC 2015 р. 3 986; Тi, що не мають рейтингу 2016 р. 14 160; Тi, що не мають рейтингу 
2015 р. 10 312; Кошти в iнших банках 2016 р. 143 944; Кошти в iнших банках 2015 р. 143 197; Резерв пiд 
зменшення корисностi за коштами в iнших банках 2016 р. (1 993); Резерв пiд зменшення корисностi за 

коштами в iнших банках 2015 р. (945); Усього коштiв в iнших банках 2016 р. 141 951; Усього коштiв в iнших 
банках 2015 р. 142 252. Кредитнi рейтинги основанi на рейтингах мiжнародної рейтингової агенцiї Fitch, за 

умови їх наявностi, або на рейтингах iнших мiжнародних рейтингових агенцiй, трансформованих до 
найближчого еквiвалента за шкалою рейтингiв Fitch. Протягом року вiдбулись такi змiни за статтями резерву 
на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi коштiв в iнших банках: На 1 сiчня 2016 р. 945; На 1 сiчня 2015 
р. -; Вiдрахування до резерву пiд зменшення корисностi 2016 р. 506; Вiдрахування до резерву пiд зменшення 
корисностi 2015 р. 988; Курсовi рiзницi 2016 р. 542; Курсовi рiзницi 2015 р. (43); На 31 грудня 2016 р. 1 993; 

На 31 грудня 2015 р. 945.  

8 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Кредити та заборгованiсть клiєнтiв включають (тис. грн.): Кредити 
юридичним особам 2016 р. 5 588 301; Кредити юридичним особам 2015 р. 6 012 793; Кредити фiзичним 

особам 2016 р. 557 343; Кредити фiзичним особам 2015 р. 448 928; - iпотека 2016 р. 68 464; - iпотека 2015 р. 60 
107; - авто кредити 2016 р. 72 310; - авто кредити 2015 р. 63 037; - кредитнi карти 2016 р. 149 921; - кредитнi 

карти 2015 р. 77 951; - iншi 2016 р. 266 648; - iншi 2015 р. 247 833; Кредити клiєнтам 2016 р. 6 145 644; 
Кредити клiєнтам 2015 р. 6 461 721; Резерв пiд зменшення корисностi за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв 

2016 р. (2 144 008); Резерв пiд зменшення корисностi за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв 2015 р. (1 807 
407); Усього кредити клiєнтам 2016 р. 4 001 636; Усього кредити клiєнтам 2015 р. 4 654 314. Кредити 

фiзичним особам, у рядку «Iншi», являють собою кредити, якi не вiдносяться до iнших статей. Iпотека являє 
собою кредити на придбання житлової нерухомостi, забезпеченi тiльки цiєю житловою нерухомiстю. Змiни за 
статтями резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв в 2016 р. (тис. грн.): 1 сiчня 2016 р. 

Кредити юридичним особам 1 518 156; 1 сiчня 2016 р. Кредити фiзичним особам 289 251; 1 сiчня 2016 р. 
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Усього 1 807 407; Вiдрахування до резерву Кредити юридичним особам 555 854; Вiдрахування до резерву 
Кредити фiзичним особам 102 488; Вiдрахування до резерву Усього 658 342; Списання заборгованостi за 

рахунок резерву Кредити юридичним особам (497 544); Списання заборгованостi за рахунок резерву Кредити 
фiзичним особам (9 297); Списання заборгованостi за рахунок резерву Усього (506 841); Курсовi рiзницi 

Кредити юридичним особам 179 406; Курсовi рiзницi Кредити фiзичним особам 5 694; Курсовi рiзницi Усього 
185 100; 31 грудня 2016 р. Кредити юридичним особам 1 755 872; 31 грудня 2016 р. Кредити фiзичним особам 

388 136; 31 грудня 2016 р. Усього 2 144 008; Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi Кредити 
юридичним особам 1 755 559; Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi Кредити фiзичним особам 386 
714; Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi Усього 2 142 273; Зменшення корисностi на колективнiй 

основi Кредити юридичним особам 313; Зменшення корисностi на колективнiй основi Кредити фiзичним 
особам 1 422; Зменшення корисностi на колективнiй основi Усього 1 735; Кредити юридичним особам 1 755 
872; Кредити фiзичним особам 388 136; Усього 2 144 008. Сума вiдрахувань у резерви протягом 2016 року 
вiдрiзняється вiд суми, облiкованої у прибутку чи збитку за перiод, внаслiдок вiдшкодування попередньо 

списаних безнадiйних кредитiв у сумi 12 650 тис. грн. (2015 р.: 20 402 тис. грн.), включаючи вiдшкодування у 
сумi 12 598 тис. грн. за кредитами юридичним особам (2015 р.: 18 441 тис. грн.) та 52 тис. грн. за кредитами 

фiзичним особам (2015 р.: 1 961 тис. грн.), а також на суму вiдрахувань у резерви за коштами в iнших банках. 
Сума вiдшкодування була кредитована безпосередньо на рядок «Вiдновлення /(Вiдрахування до) резерву пiд 

знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках» у складi прибутку чи збитку за перiод. Змiни за статтями 
резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв в 2015 р. (тис. грн.): 1 сiчня 2015 р. Кредити 
юридичним особам 1 595 530; 1 сiчня 2015 р. Кредити фiзичним особам 138 451; 1 сiчня 2015 р. Усього 1 733 

981; Вiдрахування до/ (Зменшення) резерву Кредити юридичним особам (128 781); Вiдрахування до/ 
(Зменшення) резерву Кредити фiзичним особам 122 691; Вiдрахування до/ (Зменшення) резерву Усього (6 

090); Списання заборгованостi за рахунок резерву Кредити юридичним особам (172 343); Списання 
заборгованостi за рахунок резерву Кредити фiзичним особам (2 361); Списання заборгованостi за рахунок 
резерву Усього (174 704); Курсовi рiзницi Кредити юридичним особам 223 750; Курсовi рiзницi Кредити 

фiзичним особам 30 470; Курсовi рiзницi Усього 254 220; 31 грудня 2015 р. Кредити юридичним особам 1 518 
156; 31 грудня 2015 р. Кредити фiзичним особам 289 251; 31 грудня 2015 р. Усього 1 807 407; Зменшення 

корисностi на iндивiдуальнiй основi Кредити юридичним особам 1 518 050; Зменшення корисностi на 
iндивiдуальнiй основi Кредити фiзичним особам 288 537; Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi 

Усього 1 806 587; Зменшення корисностi на колективнiй основi Кредити юридичним особам 106; Зменшення 
корисностi на колективнiй основi Кредити фiзичним особам 714; Зменшення корисностi на колективнiй основi 

Усього 820; Кредити юридичним особам 1 518 156; Кредити фiзичним особам 289 251; Усього 1 807 407. 
Нижче поданий аналiз кредитiв клiєнтам за кредитною якiстю станом на 31 грудня 2016 р. (тис. грн.): 

Непростроченi та не знецiненi: Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 
1 726 244; Непростроченi та не знецiненi: Величина зменшення корисностi -; Непростроченi та не знецiненi: 

Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 1 726 244; Непростроченi та не знецiненi: 
Величина зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 

0,0%; Кредити юридичним особам Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення 
корисностi1 723 530; Кредити юридичним особам Величина зменшення корисностi -; Кредити юридичним 
особам Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 1 723 530; Кредити юридичним особам 
Величина зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 

0,0%; Кредити фiзичним особам Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення 
корисностi 2 714; Кредити фiзичним особам Величина зменшення корисностi -; Кредити фiзичним особам 

Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 2 714; Кредити фiзичним особам Величина 
зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 0,0%; iпотека 

Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 1 536; iпотека Величина 
зменшення корисностi -; iпотека Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 1 536; iпотека 
Величина зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 

0,0%; авто кредити Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 110; авто 
кредити Величина зменшення корисностi -; авто кредити Кредити за вирахуванням резерву на зменшення 

корисностi 110; авто кредити Величина зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву 
на зменшення корисностi 0,0%; кредитнi карти Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд 
зменшення корисностi 1; кредитнi карти Величина зменшення корисностi -; кредитнi карти Кредити за 

вирахуванням резерву на зменшення корисностi 1; кредитнi карти Величина зменшення корисностi стосовно 
суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 0,0%; iншi Кредити до вирахування резерву 
на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 1 067; iншi Величина зменшення корисностi -; iншi Кредити за 
вирахуванням резерву на зменшення корисностi 1 067; iншi Величина зменшення корисностi стосовно суми 
кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 0,0%; Простроченi, але незнецiненi: Кредити до 
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вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 347 738; Простроченi, але незнецiненi: 
Величина зменшення корисностi -; Простроченi, але незнецiненi: Кредити за вирахуванням резерву на 

зменшення корисностi 347 738; Простроченi, але незнецiненi: Величина зменшення корисностi стосовно суми 
кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 0,0%; Кредити юридичним особам Кредити до 
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 343 893; Кредити юридичним особам 

Величина зменшення корисностi -; Кредити юридичним особам Кредити за вирахуванням резерву на 
зменшення корисностi 343 893; Кредити юридичним особам Величина зменшення корисностi стосовно суми 

кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 0,0%; Кредити фiзичним особам Кредити до 
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 3 845; Кредити фiзичним особам 

Величина зменшення корисностi -; Кредити фiзичним особам Кредити за вирахуванням резерву на зменшення 
корисностi 3 845; Кредити фiзичним особам Величина зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до 

вирахування резерву на зменшення корисностi 0,0%; iпотека Кредити до вирахування резерву на покриття 
збиткiв вiд зменшення корисностi 1 146; iпотека Величина зменшення корисностi -; iпотека Кредити за 

вирахуванням резерву на зменшення корисностi 1 146; iпотека Величина зменшення корисностi стосовно суми 
кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 0,0%; авто кредити Кредити до вирахування 

резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 2 483; авто кредити Величина зменшення корисностi -; 
авто кредити Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 2 483; авто кредити Величина 

зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 0,0%; iншi 
Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 216; iншi Величина 

зменшення корисностi -; iншi Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 216; iншi Величина 
зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 0,0%; 

Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв 
вiд зменшення корисностi 3 985 557; Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: Величина 
зменшення корисностi (2 142 273); Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: Кредити за 

вирахуванням резерву на зменшення корисностi 1 843 284; Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй 
основi: Величина зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення 
корисностi 53,8%; Кредити юридичним особам Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд 

зменшення корисностi 3 507 414; Кредити юридичним особам Величина зменшення корисностi (1 755 559); 
Кредити юридичним особам Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 1 751 855; Кредити 

юридичним особам Величина зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на 
зменшення корисностi 50,1%; Кредити фiзичним особам Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв 

вiд зменшення корисностi 478 143; Кредити фiзичним особам Величина зменшення корисностi (386 714); 
Кредити фiзичним особам Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 91 429; Кредити 
фiзичним особам Величина зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на 

зменшення корисностi 80,9%; Iпотека Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення 
корисностi 65 376; iпотека Величина зменшення корисностi (51 512); iпотека Кредити за вирахуванням резерву 

на зменшення корисностi 13 864; iпотека Величина зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до 
вирахування резерву на зменшення корисностi 78,8%; авто кредити Кредити до вирахування резерву на 

покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 68 554; авто кредити Величина зменшення корисностi (58 987); 
авто кредити Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 9 567; авто кредити Величина 
зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 86,0%; 
кредитнi карти Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 79 396; 

кредитнi карти Величина зменшення корисностi (64 340); кредитнi карти Кредити за вирахуванням резерву на 
зменшення корисностi 15 056; кредитнi карти Величина зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до 
вирахування резерву на зменшення корисностi 81,0%; iншi Кредити до вирахування резерву на покриття 

збиткiв вiд зменшення корисностi 264 817; iншi Величина зменшення корисностi (211 875); iншi Кредити за 
вирахуванням резерву на зменшення корисностi 52 942; iншi Величина зменшення корисностi стосовно суми 

кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 80,0%; Знецiненi кредити, якi оцiненi на 
портфельнiй основi: Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 86 105; 

Знецiненi кредити, якi оцiненi на портфельнiй основi: Величина зменшення корисностi (1 735); Знецiненi 
кредити, якi оцiненi на портфельнiй основi: Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 84 
370; Знецiненi кредити, якi оцiненi на портфельнiй основi: Величина зменшення корисностi стосовно суми 
кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 2,0%; Кредити юридичним особам Кредити до 
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 13 465; Кредити юридичним особам 
Величина зменшення корисностi (313); Кредити юридичним особам Кредити за вирахуванням резерву на 

зменшення корисностi 13 152; Кредити юридичним особам Величина зменшення корисностi стосовно суми 
кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 2,3%; Кредити фiзичним особам Кредити до 
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 72 640; Кредити фiзичним особам 
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Величина зменшення корисностi (1 422); Кредити фiзичним особам Кредити за вирахуванням резерву на 
зменшення корисностi 71 218; Кредити фiзичним особам Величина зменшення корисностi стосовно суми 

кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 2,0%; Iпотека Кредити до вирахування резерву на 
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 406; iпотека Величина зменшення корисностi (2); iпотека Кредити 

за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 404; iпотека Величина зменшення корисностi стосовно 
суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 0,5%; авто кредити Кредити до вирахування 
резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 1 163; авто кредити Величина зменшення корисностi 
(56); авто кредити Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 1 107; авто кредити Величина 

зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 4,8%; 
кредитнi карти Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 70 524; 

кредитнi карти (1 290); кредитнi карти Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 69 234; 
кредитнi карти Величина зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення 

корисностi 1,8%; iншi Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 547; 
iншi Величина зменшення корисностi (74); iншi Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 

473; iншi Величина зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення 
корисностi 13,7%; Усього кредити клiєнтам Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд 

зменшення корисностi 6 145 644; Усього кредити клiєнтам Величина зменшення корисностi (2 144 008); 
Усього кредити клiєнтам Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 4 001 636; Усього 
кредити клiєнтам Величина зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на 

зменшення корисностi 34,9%. На 31 грудня 2016 р. нарахований процентний дохiд за кредитами, за якими 
було виявлено ознаки зменшення корисностi, становить 1 047 358 тис. грн. (2015 р.: 833 202 тис. грн.). Нижче 

поданий аналiз кредитiв клiєнтам за кредитною якiстю станом на 31 грудня 2015 р.: Непростроченi та не 
знецiненi: Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 1 638 797; 

Непростроченi та не знецiненi: Величина зменшення корисностi -; Непростроченi та не знецiненi: Кредити за 
вирахуванням резерву на зменшення корисностi 1 638 797; Непростроченi та не знецiненi: Величина 

зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 0,0%; 
Кредити юридичним особам Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 1 
622 535; Кредити юридичним особам Величина зменшення корисностi -; Кредити юридичним особам Кредити 

за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 1 622 535; Кредити юридичним особам Величина 
зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 0,0%; 

Кредити фiзичним особам Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 16 
262; Кредити фiзичним особам Величина зменшення корисностi -; Кредити фiзичним особам Кредити за 
вирахуванням резерву на зменшення корисностi 16 262; Кредити фiзичним особам Величина зменшення 

корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 0,0%; Iпотека Кредити 
до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 2 016; iпотека Величина зменшення 
корисностi -; iпотека Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 2 016; iпотека Величина 

зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 0,0%; авто 
кредити Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 927; авто кредити 

Величина зменшення корисностi -; авто кредити Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 
927; авто кредити Величина зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на 
зменшення корисностi 0,0%; кредитнi карти Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд 

зменшення корисностi 209; кредитнi карти Величина зменшення корисностi -; кредитнi карти Кредити за 
вирахуванням резерву на зменшення корисностi 209; кредитнi карти Величина зменшення корисностi 

стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 0,0%; iншi Кредити до вирахування 
резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 13 110; iншi Величина зменшення корисностi -; iншi 
Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 13 110; iншi Величина зменшення корисностi 

стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 0,0%; Простроченi, але незнецiненi: 
Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 826 213; Простроченi, але 
незнецiненi: Величина зменшення корисностi -; Простроченi, але незнецiненi: Кредити за вирахуванням 

резерву на зменшення корисностi 826 213; Простроченi, але незнецiненi: Величина зменшення корисностi 
стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 0,0%; Кредити юридичним особам 
Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 819 270; Кредити юридичним 
особам Величина зменшення корисностi -; Кредити юридичним особам Кредити за вирахуванням резерву на 
зменшення корисностi 819 270; Кредити юридичним особам Величина зменшення корисностi стосовно суми 

кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 0,0%; Кредити фiзичним особам Кредити до 
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 6 943; Кредити фiзичним особам 

Величина зменшення корисностi -; Кредити фiзичним особам Кредити за вирахуванням резерву на зменшення 
корисностi 6 943; Кредити фiзичним особам Величина зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до 
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вирахування резерву на зменшення корисностi0,0%; Iпотека Кредити до вирахування резерву на покриття 
збиткiв вiд зменшення корисностi 1 941; iпотека Величина зменшення корисностi -; iпотека Кредити за 

вирахуванням резерву на зменшення корисностi 1 941; iпотека Величина зменшення корисностi стосовно суми 
кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 0,0%; авто кредити Кредити до вирахування 

резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 3 750; авто кредити Величина зменшення корисностi-; 
авто кредити Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 3 750; авто кредити Величина 
зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 0,0%; 

кредитнi карти Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi -; кредитнi 
карти Величина зменшення корисностi -; кредитнi карти Кредити за вирахуванням резерву на зменшення 

корисностi -; кредитнi карти Величина зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву 
на зменшення корисностi -; iншi Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення 
корисностi 1 252; iншi Величина зменшення корисностi -; iншi Кредити за вирахуванням резерву на 

зменшення корисностi 1 252; iншi Величина зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування 
резерву на зменшення корисностi 0,0%; Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: Кредити до 
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 3 978 231; Знецiненi кредити, якi оцiненi 

на iндивiдуальнiй основi: Величина зменшення корисностi (1 806 587); Знецiненi кредити, якi оцiненi на 
iндивiдуальнiй основi: Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 2 171 644; Знецiненi 

кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: Величина зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до 
вирахування резерву на зменшення корисностi 45,4%; Кредити юридичним особам Кредити до вирахування 

резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 3 558 617; Кредити юридичним особам Величина 
зменшення корисностi (1 518 050); Кредити юридичним особам Кредити за вирахуванням резерву на 

зменшення корисностi 2 040 567; Кредити юридичним особам Величина зменшення корисностi стосовно суми 
кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 42,7%; Кредити фiзичним особам Кредити до 
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 419 614; Кредити фiзичним особам 

Величина зменшення корисностi (288 537); Кредити фiзичним особам Кредити за вирахуванням резерву на 
зменшення корисностi 131 077; Кредити фiзичним особам Величина зменшення корисностi стосовно суми 

кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 68,8%; iпотека Кредити до вирахування резерву на 
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 55 417; iпотека Величина зменшення корисностi (37 806); iпотека 
Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 17 611; iпотека Величина зменшення корисностi 
стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 68,2%; авто кредити Кредити до 

вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 55 614; авто кредити Величина зменшення 
корисностi (43 997); авто кредити Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 11 617 ; авто 

кредити Величина зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення 
корисностi 79,1%; кредитнi карти Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення 

корисностi 76 427; кредитнi карти Величина зменшення корисностi (54 659); кредитнi карти Кредити за 
вирахуванням резерву на зменшення корисностi 21 768; кредитнi карти Величина зменшення корисностi 
стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 71,5%; Знецiненi кредити, якi 

оцiненi на портфельнiй основi: Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 
18 480; Знецiненi кредити, якi оцiненi на портфельнiй основi: Величина зменшення корисностi (820); Знецiненi 

кредити, якi оцiненi на портфельнiй основi: Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 17 
660; Знецiненi кредити, якi оцiненi на портфельнiй основi: Величина зменшення корисностi стосовно суми 
кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 4,4%; Кредити юридичним особам Кредити до 
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 12 371; Кредити юридичним особам 
Величина зменшення корисностi (106); Кредити юридичним особам Кредити за вирахуванням резерву на 

зменшення корисностi 12 265; Кредити юридичним особам Величина зменшення корисностi стосовно суми 
кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 0,8%; Кредити фiзичним особам Кредити до 

вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 6 109; Кредити фiзичним особам 
Величина зменшення корисностi (714); Кредити фiзичним особам Кредити за вирахуванням резерву на 

зменшення корисностi 5 395 ; Кредити фiзичним особам Величина зменшення корисностi стосовно суми 
кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 11,7%; iпотека Кредити до вирахування резерву на 

покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 733; iпотека Величина зменшення корисностi (204); iпотека 
Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 529; iпотека Величина зменшення корисностi 
стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 27,8%; авто кредити Кредити до 

вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 2 746; авто кредити Величина зменшення 
корисностi (97); авто кредити Кредити за вирахуванням резерву на зменшення корисностi 2 649; авто кредити 

Величина зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 
3,5%; кредитнi карти Кредити до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 1 315; 
кредитнi карти Величина зменшення корисностi (240); кредитнi карти Кредити за вирахуванням резерву на 
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зменшення корисностi 1 075; кредитнi карти Величина зменшення корисностi стосовно суми кредитiв до 
вирахування резерву на зменшення корисностi 18,3%; iншi Кредити до вирахування резерву на покриття 

збиткiв вiд зменшення корисностi 1 315; iншi Величина зменшення корисностi (173); iншi Кредити за 
вирахуванням резерву на зменшення корисностi 1 142; iншi Величина зменшення корисностi стосовно суми 

кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 13,2%; Усього кредити клiєнтам Кредити до 
вирахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 6 461 721 ; Усього кредити клiєнтам 

Величина зменшення корисностi (1 807 407); Усього кредити клiєнтам Кредити за вирахуванням резерву на 
зменшення корисностi 4 654 314; Усього кредити клiєнтам Величина зменшення корисностi стосовно суми 
кредитiв до вирахування резерву на зменшення корисностi 28,0%. Розмiр i вид забезпечення, надання якого 

вимагає Банк, залежать вiд оцiнки кредитного ризику контрагента. Встановлено принципи стосовно 
припустимостi видiв забезпечення та параметрiв оцiнки. Основними видами отриманого забезпечення при 

кредитуваннi юридичних i фiзичних осiб виступають грошовi кошти, застава нерухомостi та iнших лiквiдних 
активiв, поруки фiзичних i юридичних осiб, однак поруки, товари в оборотi та майновi права за контрактами 
не враховуються при розрахунках резерву пiд зменшення корисностi. Нижче показаний вплив забезпечення 
станом на 31 грудня 2016р. (тис.грн.): Кредити юридичним особам Балансова вартiсть кредитiв 5 588 301; 
Кредити юридичним особам Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення 2 665 135; 

Кредити юридичним особам Вплив застави 2 923 166; Кредити фiзичним особам Балансова вартiсть кредитiв 
557 343; Кредити фiзичним особам Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення 73 480; 

Кредити фiзичним особам Вплив застави 483 863; iпотека Балансова вартiсть кредитiв 68 464; iпотека 
Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення 13 477; iпотека Вплив застави 54 987; авто 

кредити Балансова вартiсть кредитiв 72 310; авто кредити Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї 
заставленого забезпечення 10 714; авто кредити Вплив застави 61 596; кредитнi карти Балансова вартiсть 
кредитiв 149 921; кредитнi карти Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення 821; 
кредитнi карти Вплив застави 149 100; iншi Балансова вартiсть кредитiв 266 648; iншi Очiкуванi грошовi 
потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення 48 468; iншi Вплив застави 218 180; Кредити клiєнтам 

Балансова вартiсть кредитiв 6 145 644; Кредити клiєнтам Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого 
забезпечення 2 738 615; Кредити клiєнтам Вплив застави 3 407 029. Нижче показаний вплив забезпечення 
станом на 31 грудня 2015р. (тис.грн.): Кредити юридичним особам Балансова вартiсть кредитiв 6 012 793; 
Кредити юридичним особам Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення 3 556 790; 

Кредити юридичним особам Вплив застави 2 456 003; Кредити фiзичним особам Балансова вартiсть кредитiв 
448 928; Кредити фiзичним особам Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення43 859; 

Кредити фiзичним особам Вплив застави 405 069; iпотека Балансова вартiсть кредитiв 60 107; iпотека 
Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення 4 938; iпотека Вплив застави 55 169; авто 

кредити Балансова вартiсть кредитiв 63 037; авто кредити Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї 
заставленого забезпечення 17 589; авто кредити Вплив застави 45 448; кредитнi карти Балансова вартiсть 
кредитiв 77 951; кредитнi карти Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення 357; 

кредитнi карти Вплив застави 77 594; iншi Балансова вартiсть кредитiв 247 833; iншi Очiкуванi грошовi потоки 
вiд реалiзацiї заставленого забезпечення 20 975; iншi Вплив застави 226 858; Кредити клiєнтам Балансова 

вартiсть кредитiв 6 461 721; Кредити клiєнтам Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого 
забезпечення 3 600 649; Кредити клiєнтам Вплив застави 2 861 072. Концентрацiя кредитiв клiєнтам Кредити, 
наданi п’яти найбiльшим групам позичальникiв, якi не є пов’язаними iз Банком особами, становлять 2 208 809 
тис. грн. або 35,9% вiд загальної вартостi кредитiв клiєнтам на 31 грудня 2016 р. (2015 р.: 1 929 016 тис. грн. 

або 29,9%). Протягом 2016 року заборгованiсть за кредитами юридичних та фiзичних осiб, що облiковується в 
номiналах валют, була знижена на 217,6 млн. грн. (2015 р.: знижена на 867,7 млн. грн.) та 27 млн. дол. США 

(2015 р.: знижена на 38,3 млн. дол. США). Натомiсть, заборгованiсть, що облiковується у євро, була збiльшена 
на 0,4 млн. євро (2015 р.: збiльшена на 1,05 млн. євро.) 12 травня 2015 року Постановою №315 НБУ затвердив 

«Положення про визначення пов’язаних iз банком осiб», яким визначив власний набiр критерiїв щодо 
визнання пов’язаних осiб, який значно вiдрiзняється вiд критерiїв визнання пов’язаних осiб згiдно з МСБО 
(IAS) 24. Станом на 31 грудня 2016 р. загальна сума кредитiв, наданих двом компанiям, якi не вiдповiдають 
критерiям вiднесення до пов’язаних сторiн згiдно з МСБО (IAS) 24, але вважаються пов‘язаними iз Банком 

вiдповiдно до нормативно-правових актiв НБУ, становила 129 190 тис. грн. (2015 р.: 128 814 тис. грн.). Нижче 
представлений кредитний портфель Банку в розрiзi галузей економiки, кредитний ризик яких впливає на 

якiсть кредитiв (тис.грн.): Оптова та роздрiбна торгiвля 2016 р. 2 238 517; Оптова та роздрiбна торгiвля 2015 р. 
1 983 667; Переробна промисловiсть 2016 р. 2 140 946; Переробна промисловiсть 2015 р. 2 405 264; Фiзичнi 

особи 2016 р. 557 343; Фiзичнi особи 2015 р. 448 928; Сiльське господарство 2016 р. 348 711; Сiльське 
господарство 2015 р. 469 683; Операцiї з нерухомим майном 2016 р. 233 648; Операцiї з нерухомим майном 

2015 р. 410 754; Дiяльнiсть у сферi адмiнiстративного та допомiжного обслуговування 2016 р. 210 485; 
Дiяльнiсть у сферi адмiнiстративного та допомiжного обслуговування 2015 р. 189 409; Добувна промисловiсть 
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i розроблення кар’єрiв 2016 р. 184 091; Добувна промисловiсть i розроблення кар’єрiв 2015 р. 163 523; 
Iнформацiя та телекомунiкацiї 2016 р. 143 987; Iнформацiя та телекомунiкацiї 2015 р. 115 865; Транспорт, 
складське господарство 2016 р. 83 765; Транспорт, складське господарство 2015 р. 92 218; Поводження з 

вiдходами 2016 р. 2 444; Поводження з вiдходами 2015 р. 1 942; Будiвництво 2016 р. 1 515; Будiвництво2015 р. 
46 922; Професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть 2016 р. -; Професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть 2015 

р. 126 428; Фiнансова та страхова дiяльнiсть 2016 р. -; Фiнансова та страхова дiяльнiсть 2015 р. 7 118; Iншi 
2016 р. 192; Iншi 2015 р. -; Кредити клiєнтам 2016 р. 6 145 644; Кредити клiєнтам 2015 р. 6 461 721. На 31 
грудня 2016 i 2015 рр. не було кредитiв, що передавались би у забезпечення будь-яких зобов’язань Банку. 

Аналiз кредитiв клiєнтам за строками погашення, процентними ставками та валютою заборгованостi поданий 
у Примiтцi 27. 

9 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж Iнвестицiї в цiннi папери, доступнi для продажу, включають 
(тис.грн.): Акцiї та iншi фiнансовi iнвестицiї з нефiксованим прибутком , що облiковуються за собiвартiстю 

2016 р. 472; Акцiї та iншi фiнансовi iнвестицiї з нефiксованим прибутком , що облiковуються за собiвартiстю 
2015 р. 472; Цiннi папери в портфелi банку на продаж 2016 р. 472; Цiннi папери в портфелi банку на продаж 
2015 р. 472; Резерв пiд зменшення корисностi за цiнними паперами в портфелi банку на продаж 2016 р. (31); 
Резерв пiд зменшення корисностi за цiнними паперами в портфелi банку на продаж 2015 р. (31); Усього цiннi 
папери в портфелi банку на продаж 2016 р. 441; Усього цiннi папери в портфелi банку на продаж 2015 р. 441. 

Станом на 31 грудня 2016 р. портфель цiнних паперiв на продаж включає iнвестицiї у пайовi цiннi папери, 
справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо i за якими визнано зменшення корисностi у 

розмiрi 31 тис. грн. Протягом 2016 р. Банк не здiйснював вiдрахування на створення резерву пiд зменшення 
корисностi (2015 р.: 31 тис. грн.). Станом на 31 грудня 2016 р. угоди «репо» Банком не укладались. 

10 

Iнвестицiйна нерухомiсть Об’єкти iнвестицiйної нерухомостi, первiсно отриманi шляхом стягнення застави, 
вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю. Змiна справедливої вартостi iнвестицiйної 

нерухомостi (тис.грн.): На 1 сiчня 2016р. 319 597; На 1 сiчня 2015р. 165 413; Переведення з необоротних 
активiв, утримуваних для продажу (Примiтка 14) 2016р. 527 404; Переведення з необоротних активiв, 

утримуваних для продажу (Примiтка 14) 2015р. 99 967; Звернення стягнення на предмет застави 2016р. 132 
832; Звернення стягнення на предмет застави 2015р. -; Переведення з iнших активiв (Примiтка 11) 2016р. 9 

904; Переведення з iнших активiв (Примiтка 11) 2015р. -; Переведення з категорiї будiвель, якi займає власник 
(Примiтка 12) 2016р. 494; Переведення з категорiї будiвель, якi займає власник (Примiтка 12) 2015р. -; 
Капiтальнi iнвестицiї на реконструкцiю 2016р. 45; Капiтальнi iнвестицiї на реконструкцiю 2015р. 106; 

Переведення в категорiю будiвель, якi займає власник (Примiтка 12) 2016р. (59 202); Переведення в категорiю 
будiвель, якi займає власник (Примiтка 12) 2015р. -; Переведення до необоротних активiв, утримуваних для 

продажу (Примiтка 14) 2016р. (10 679); Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу 
(Примiтка 14) 2015р. (9 398); Прибутки вiд переоцiнки до справедливої вартостi 2016р. 356 107; Прибутки вiд 

переоцiнки до справедливої вартостi 2015р. 63 509; На 31 грудня 2016р. 1 276 502; На 31 грудня 2015р. 319 
597. Орендний дохiд, отриманий вiд iнвестицiйної нерухомостi протягом 2016 р., склав 6 340 тис. грн. (2015 р.: 

4 143 тис. грн.), який вiдображено у складi iнших доходiв у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний 
дохiд (Примiтка 24). Якщо об’єкт нерухомостi, частину якого займає власник i частина якого здається в 
оренду, не вiдповiдає критерiям розмежування для визнання нерухомостi iнвестицiйною, такий об’єкт 

визнається Банком нерухомiстю, яку займає власник. В 2016 та 2015 рр. Керiвництвом Банку були ухваленi 
рiшення вiдкоригувати балансову вартiсть всiх об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi, базуючись на звiтах про 

визначення справедливої вартостi об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi, пiдготовленi незалежними 
оцiнювачами. За результатами коригування балансової вартостi було визнано дохiд у сумi 356 107 тис. грн. 
(2015 р.: 63 509 тис. грн.), який вiдображено у складi звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 

Станом на 31 грудня 2016 р. один об’єкт iнвестицiйної нерухомостi справедливою вартiстю в сумi 14 808 тис. 
грн. (2015 р.: 14 090 тис. грн.) розташовано у Криму. Наразi Банк зберiгає контроль над даним об’єктом, проте 
у випадку подальшого погiршення вiдносин мiж Україною та Росiйською Федерацiєю та, вiдповiдно, втрати 
контролю над об’єктом, може понести збитки. Банк не має договiрних зобов’язань з придбання iнвестицiйної 

нерухомостi, її ремонту, технiчного обслуговування або полiпшення.  

11 

Iншi фiнансовi та нефiнансовi активи Iншi фiнансовi та нефiнансовi активи на 31 грудня включають (тис.грн.): 
Iншi фiнансовi активи Нарахованi доходи до отримання 2016 р. 41 214; Iншi фiнансовi активи Нарахованi 

доходи до отримання 2015 р. 24 206; Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з банками 2016 р. 26 104; 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з банками 2015 р. -; Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з 

клiєнтами 2016 р. 9 260; Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з клiєнтами 2015 р. 4 211; Похiднi 
фiнансовi активи (Примiтка 30) 2016 р. 8 857; Похiднi фiнансовi активи (Примiтка 30) 2015 р. 28 388; Кошти в 
iнших банках, що обмеженi у користуваннi 2016 р. 857; Кошти в iнших банках, що обмеженi у користуваннi 
2015 р. 699 451; Готiвковi кошти, наявнiсть яких є непiдтвердженою 2016 р. 137; Готiвковi кошти, наявнiсть 
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яких є непiдтвердженою 2015 р. 124; Iншi фiнансовi активи 2016 р. 86 429; Iншi фiнансовi активи 2015 р. 756 
380; Резерв пiд зменшення корисностi за iншими фiнансовими активами 2016 р. (49 799); Резерв пiд 

зменшення корисностi за iншими фiнансовими активами 2015 р. (21 971); Усього iншi фiнансовi активи 2016 р. 
36 630; Усього iншi фiнансовi активи 2015 р. 734 409. Iншi активи Застава, що перейшла у власнiсть банку 

2016 р. 13 257; Iншi активи Застава, що перейшла у власнiсть банку 2015 р. -; Передплаченi послуги 2016 р. 9 
463; Передплаченi послуги 2015 р. 2 393; Розрахунки з працiвниками банку 2016 р. 8 240; Розрахунки з 

працiвниками банку 2015 р. 7 347; Витрати майбутнiх перiодiв 2016 р. 2 562; Витрати майбутнiх перiодiв 2015 
р.2 973; Придбання необоротних активiв 2016 р. 2 407; Придбання необоротних активiв 2015 р. 584; Податки 

та обов’язковi платежi, сплаченi авансом, за виключенням податку на прибуток 2016 р. 867; Податки та 
обов’язковi платежi, сплаченi авансом, за виключенням податку на прибуток 2015 р. 42; Запаси 2016 р. 493; 

Запаси 2015 р. 2 526; Банкiвськi метали 2016 р. 452; Банкiвськi метали 2015 р. 547; Iншi активи 2016 р. 37 741; 
Iншi активи 2015 р. 16 412; Резерв пiд зменшення корисностi за iншими активами 2016 р. (9 783); Резерв пiд 
зменшення корисностi за iншими активами 2015 р. (7 297); Усього iншi активи 2016 р. 27 958; Усього iншi 

активи 2015 р. 9 115. Станом на 31 грудня 2016 р. iншi фiнансовi активи включають залишки коштiв в одному 
банку України на суму 857 тис. грн., на якi накладено арешт в забезпечення позовних вимог (Примiтка 21). 

Протягом 2016 р. кошти в одному банку Європи, що не входить до ОЕСР, залишок яких на кiнець 2015 року 
складав 699 165 тис. грн., повернутi Банку згiдно з графiком, затвердженим Наглядовою радою в рамках 
Програми фiнансового оздоровлення. Крiм того, у складi iнших нефiнансових активiв, стаття «Банкiвськi 

метали» включає залишок на поточному рахунку в одному банку ОЕСР (2015 р.: одному банку ОЕСР), 
номiнований в банкiвських металах, у сумi 24 тис. грн. (2015 р.: 21 тис. грн.). Цi кошти є нефiнансовими за 

походженням та не враховуються при управлiннi фiнансовими ризиками. Протягом року вiдбулись такi змiни 
за статтями резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi iнших активiв (тис. грн.): На 1 сiчня 2016 р. 

29 268; На 1 сiчня 2015 р. 10 058; Вiдрахування до резерву пiд зменшення корисностi 2016 р. 27 742; 
Вiдрахування до резерву пiд зменшення корисностi 2015 р. 17 605; Курсовi рiзницi 2016 р. 3 049; Курсовi 
рiзницi 2015 р. 2 594; Списання 2016 р. (477); Списання 2015 р. (989); На 31 грудня 2016 р. 59 582; На 31 

грудня 2015 р. 29 268.  

12 

Основнi засоби та нематерiальнi активи Рух основних засобiв i нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 
грудня 2016 р. (тис.грн.): Первiсна / переоцiнена вартiсть 31 грудня 2015 р. Будiвлi, споруди та передавальнi 

пристрої 153 963; Первiсна / переоцiнена вартiсть 31 грудня 2015 р. Меблi, приладдя та офiсне обладнання 38 
851; Первiсна / переоцiнена вартiсть 31 грудня 2015 р. Машини i обладнання 27 826; Первiсна / переоцiнена 
вартiсть 31 грудня 2015 р. Транспортнi засоби 6 395; Первiсна / переоцiнена вартiсть 31 грудня 2015 р. Iншi 

основнi та необоротнi матерiальнi активи 31 679; Первiсна / переоцiнена вартiсть 31 грудня 2015 р. 
Нематерiальнi активи 23 054; Первiсна / переоцiнена вартiсть 31 грудня 2015 р. Незавершенi капiтальнi 

вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи 3 516; Первiсна / переоцiнена вартiсть 31 грудня 2015 р. 
Усього 285 284; Надходження Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 127; Надходження Меблi, приладдя 

та офiсне обладнання 3 014; Надходження Машини i обладнання 962; Надходження Транспортнi засоби -; 
Надходження Iншi основнi та необоротнi матерiальнi активи 3 842; Надходження Нематерiальнi активи 7 080; 

Надходження Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи -; Надходження 
Усього 15 025; Переведено до активiв, призначених для продажу (Примiтка 14) Будiвлi, споруди та 

передавальнi пристрої (1 856); Переведено до активiв, призначених для продажу (Примiтка 14) Меблi, 
приладдя та офiсне обладнання -; Переведено до активiв, призначених для продажу (Примiтка 14) Машини i 

обладнання -; Переведено до активiв, призначених для продажу (Примiтка 14) Транспортнi засоби (171); 
Переведено до активiв, призначених для продажу (Примiтка 14) Iншi основнi та необоротнi матерiальнi активи 

-; Переведено до активiв, призначених для продажу (Примiтка 14) Нематерiальнi активи -; Переведено до 
активiв, призначених для продажу (Примiтка 14) Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та 
нематерiальнi активи -; Переведено до активiв, призначених для продажу (Примiтка 14) Усього (2 027); 

Переведено з iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 59 202; 
Переведено з iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) Меблi, приладдя та офiсне обладнання -; Переведено з 

iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) Машини i обладнання -; Переведено з iнвестицiйної нерухомостi 
(Примiтка 10) Транспортнi засоби -; Переведено з iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) Iншi основнi та 

необоротнi матерiальнi активи -; Переведено з iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) Нематерiальнi активи 
-; Переведено з iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби 
та нематерiальнi активи -; Переведено з iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) Усього 59 202; Переведено 
до iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої (494); Переведено до 

iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) Меблi, приладдя та офiсне обладнання -; Переведено до 
iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) Машини i обладнання -; Переведено до iнвестицiйної нерухомостi 
(Примiтка 10) Транспортнi засоби -; Переведено до iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) Iншi основнi та 

необоротнi матерiальнi активи -; Переведено до iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) Нематерiальнi 
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активи -; Переведено до iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi 
засоби та нематерiальнi активи -; Переведено до iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) Усього (494); 

Вибуття Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої -; Вибуття Меблi, приладдя та офiсне обладнання (4 274); 
Вибуття Машини i обладнання (4 172); Вибуття Транспортнi засоби (1 086); Вибуття Iншi основнi та 

необоротнi матерiальнi активи (5 006); Вибуття Нематерiальнi активи -; Вибуття Незавершенi капiтальнi 
вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи (1 370); Вибуття Усього (15 908); Переоцiнка через iнший 

сукупний дохiд Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 1 245; Переоцiнка через iнший сукупний дохiд 
Меблi, приладдя та офiсне обладнання -; Переоцiнка через iнший сукупний дохiд Машини i обладнання -; 

Переоцiнка через iнший сукупний дохiд Транспортнi засоби -; Переоцiнка через iнший сукупний дохiд Iншi 
основнi та необоротнi матерiальнi активи -; Переоцiнка через iнший сукупний дохiд Нематерiальнi активи -; 
Переоцiнка через iнший сукупний дохiд Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi 
активи -; Переоцiнка через iнший сукупний дохiд Усього 1 245; Переоцiнка через прибутки/ (збитки) Будiвлi, 

споруди та передавальнi пристрої (271); Переоцiнка через прибутки/ (збитки) Меблi, приладдя та офiсне 
обладнання -; Переоцiнка через прибутки/ (збитки) Машини i обладнання -; Переоцiнка через прибутки/ 

(збитки) Транспортнi засоби -; Переоцiнка через прибутки/ (збитки) Iншi основнi та необоротнi матерiальнi 
активи -; Переоцiнка через прибутки/ (збитки) Нематерiальнi активи -; Переоцiнка через прибутки/ (збитки) 
Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи -; Переоцiнка через прибутки/ 

(збитки) Усього (271); Переоцiнка (виключення з балансової вартостi) Будiвлi, споруди та передавальнi 
пристрої (22 711); Переоцiнка (виключення з балансової вартостi) Меблi, приладдя та офiсне обладнання -; 

Переоцiнка (виключення з балансової вартостi) Машини i обладнання -; Переоцiнка (виключення з балансової 
вартостi) Транспортнi засоби -; Переоцiнка (виключення з балансової вартостi) Iншi основнi та необоротнi 
матерiальнi активи -; Переоцiнка (виключення з балансової вартостi) Нематерiальнi активи -; Переоцiнка 
(виключення з балансової вартостi) Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi 

активи -; Переоцiнка (виключення з балансової вартостi) Усього (22 711); Iншi переведення Будiвлi, споруди 
та передавальнi пристрої (28); Iншi переведення Меблi, приладдя та офiсне обладнання -; Iншi переведення 

Машини i обладнання -; Iншi переведення Транспортнi засоби -; Iншi переведення Iншi основнi та необоротнi 
матерiальнi активи 28; Iншi переведення Нематерiальнi активи -; Iншi переведення Незавершенi капiтальнi 

вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи -; Iншi переведення Усього -; 31 грудня 2016 р. 
Накопичений знос i амортизацiя Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 189 177; 31 грудня 2016 р. 

Накопичений знос i амортизацiя Меблi, приладдя та офiсне обладнання 37 591; 31 грудня 2016 р. Накопичений 
знос i амортизацiя Машини i обладнання 24 616; 31 грудня 2016 р. Накопичений знос i амортизацiя 

Транспортнi засоби 5 138; 31 грудня 2016 р. Накопичений знос i амортизацiя Iншi основнi та необоротнi 
матерiальнi активи 30 543; 31 грудня 2016 р. Накопичений знос i амортизацiя Нематерiальнi активи 30 134; 31 

грудня 2016 р. Накопичений знос i амортизацiя Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та 
нематерiальнi активи 2 146; 31 грудня 2016 р. Накопичений знос i амортизацiя Усього 319 345; 31 грудня 2015 
р. Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 20 129; 31 грудня 2015 р. Меблi, приладдя та офiсне обладнання 
33 837; 31 грудня 2015 р. Машини i обладнання 23 862; 31 грудня 2015 р. Транспортнi засоби 5 639; 31 грудня 
2015 р. Iншi основнi та необоротнi матерiальнi активи 27 975; 31 грудня 2015 р. Нематерiальнi активи 15 584; 

31 грудня 2015 р. Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи -; 31 грудня 2015 
р. Усього 127 026; Нараховано за рiк Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 2 658; Нараховано за рiк 

Меблi, приладдя та офiсне обладнання 2 997; Нараховано за рiк Машини i обладнання 1 826; Нараховано за рiк 
Транспортнi засоби 483; Нараховано за рiк Iншi основнi та необоротнi матерiальнi активи 3 438; Нараховано за 

рiк Нематерiальнi активи 2 801; Нараховано за рiк Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та 
нематерiальнi активи -; Нараховано за рiк Усього 14 203; Вибуття Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої -; 

Вибуття Меблi, приладдя та офiсне обладнання (4 263); Вибуття Машини i обладнання (4 172); Вибуття 
Транспортнi засоби (1 086); Вибуття Iншi основнi та необоротнi матерiальнi активи (4 809); Вибуття 

Нематерiальнi активи -; Вибуття Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи -; 
Вибуття Усього (14 330); Переоцiнка (виключення з балансової вартостi) Будiвлi, споруди та передавальнi 
пристрої (22 711); Переоцiнка (виключення з балансової вартостi) Меблi, приладдя та офiсне обладнання-; 

Переоцiнка (виключення з балансової вартостi) Машини i обладнання -; Переоцiнка (виключення з балансової 
вартостi) Транспортнi засоби -; Переоцiнка (виключення з балансової вартостi) Iншi основнi та необоротнi 
матерiальнi активи -; Переоцiнка (виключення з балансової вартостi) Нематерiальнi активи -; Переоцiнка 
(виключення з балансової вартостi) Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi 

активи -; Переоцiнка (виключення з балансової вартостi) Усього (22 711); Iншi переведення Будiвлi, споруди 
та передавальнi пристрої (8); Iншi переведення Меблi, приладдя та офiсне обладнання-; Iншi переведення 

Машини i обладнання -; Iншi переведення Транспортнi засоби -; Iншi переведення Iншi основнi та необоротнi 
матерiальнi активи 8; Iншi переведення Нематерiальнi актив -; Iншi переведення Незавершенi капiтальнi 

вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи -; Iншi переведення Усього -; 31 грудня 2016 р. Будiвлi, 
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споруди та передавальнi пристрої 68; 31 грудня 2016 р. Меблi, приладдя та офiсне обладнання 32 571; 31 
грудня 2016 р. Машини i обладнання 21 516; 31 грудня 2016 р. Транспортнi засоби 5 036; 31 грудня 2016 р. 

Iншi основнi та необоротнi матерiальнi активи 26 612; 31 грудня 2016 р. Нематерiальнi актив 18 385; 31 грудня 
2016 р. Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи -; 31 грудня 2016 р. Усього 
104 188; Залишкова вартiсть: 31 грудня 2015 р. Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 133 834; Залишкова 
вартiсть: 31 грудня 2015 р. Меблi, приладдя та офiсне обладнання 5 014; Залишкова вартiсть: 31 грудня 2015 р. 

Машини i обладнання 3 964; Залишкова вартiсть: 31 грудня 2015 р. Транспортнi засоби 756; Залишкова 
вартiсть: 31 грудня 2015 р. Iншi основнi та необоротнi матерiальнi активи 3 704; Залишкова вартiсть: 31 грудня 
2015 р. Нематерiальнi актив 7 470; Залишкова вартiсть: 31 грудня 2015 р. Незавершенi капiтальнi вкладення в 

основнi засоби та нематерiальнi активи 3 516; Залишкова вартiсть: 31 грудня 2015 р. Усього 158 258; 31 грудня 
2016 р. Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 189 109; 31 грудня 2016 р. Меблi, приладдя та офiсне 

обладнання 5 020; 31 грудня 2016 р. Машини i обладнання 3 100; 31 грудня 2016 р. Транспортнi засоби 102; 31 
грудня 2016 р. Iншi основнi та необоротнi матерiальнi активи 3 931; 31 грудня 2016 р. Нематерiальнi актив 11 
749; 31 грудня 2016 р. Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи 2 146; 31 
грудня 2016 р. Усього 215 157; Будiвлi вiдображенi за переоцiненою вартiстю, яка дорiвнює справедливiй 

вартостi за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд накопиченого в подальшому зменшення 
корисностi. Справедлива вартiсть будiвель i споруд визначена на пiдставi методу зiставлення з ринковими 

даними. Оцiнка була здiйснена незалежним оцiнювачем станом на 1 листопада 2016 р. (Примiтка 31). 
Прибутки i збитки вiд переоцiнки будiвель та споруд визнанi в iншому сукупному доходi та прибутках i 

збитках Банку. Станом на 31 грудня 2016 р. первiсна вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв, що 
входять до групи «Меблi, приладдя та офiсне обладнання», становила 25 435 тис. грн. (2015 р.: 25 661 тис. 
грн.), до групи «Машини i обладнання» - 11 961 тис. грн. (2015 р.: 13 151 тис. грн.), до групи «Транспортнi 

засоби» - 4 736 тис. грн. (2015 р.: 442 тис. грн.), до групи «Iншi основнi та необоротнi матерiальнi активи» - 24 
061 тис. грн. (2015 р.: 24 840 тис. грн.). На 31 грудня 2016 р. основнi засоби в заставу не передавались (2015 р.: 

115 103 тис. грн.). Рух основних засобiв i нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р. 
(тис.грн.): Первiсна / переоцiнена вартiсть 31 грудня 2014 р. Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 153 

565; Первiсна / переоцiнена вартiсть 31 грудня 2014 р. Меблi, приладдя та офiсне обладнання 36 234; Первiсна 
/ переоцiнена вартiсть 31 грудня 2014 р. Машини i обладнання 26 930; Первiсна / переоцiнена вартiсть 31 

грудня 2014 р. Транспортнi засоби 7 241; Первiсна / переоцiнена вартiсть 31 грудня 2014 р. Iншi основнi та 
необоротнi матерiальнi активи 28 541; Первiсна / переоцiнена вартiсть 31 грудня 2014 р. Нематерiальнi активи 
15 648; Первiсна / переоцiнена вартiсть 31 грудня 2014 р. Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби 

та нематерiальнi активи 6 143; Первiсна / переоцiнена вартiсть 31 грудня 2014 р. Усього 274 302; Надходження 
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 398; Надходження Меблi, приладдя та офiсне обладнання 3 141; 

Надходження Машини i обладнання 1 016; Надходження Транспортнi засоби -; Надходження Iншi основнi та 
необоротнi матерiальнi активи 4 702; Надходження Нематерiальнi активи 7 406; Надходження Незавершенi 

капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи -; Надходження Усього 16 663; Переведено до 
активiв, призначених для продажу (Примiтка 14) Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої -; Переведено до 

активiв, призначених для продажу (Примiтка 14) Меблi, приладдя та офiсне обладнання -; Переведено до 
активiв, призначених для продажу (Примiтка 14) Машини i обладнання -; Переведено до активiв, призначених 

для продажу (Примiтка 14) Транспортнi засоби (347); Переведено до активiв, призначених для продажу 
(Примiтка 14) Iншi основнi та необоротнi матерiальнi активи -; Переведено до активiв, призначених для 

продажу (Примiтка 14) Нематерiальнi активи -; Переведено до активiв, призначених для продажу (Примiтка 
14) Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи -; Переведено до активiв, 

призначених для продажу (Примiтка 14) Усього (347); Вибуття Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої -; 
Вибуття Меблi, приладдя та офiсне обладнання (524); Вибуття Машини i обладнання (120); Вибуття 
Транспортнi засоби (499); Вибуття Iншi основнi та необоротнi матерiальнi активи (1 564); Вибуття 

Нематерiальнi активи -; Вибуття Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи 
(2 627); Вибуття Усього (5 334); 31 грудня 2015 р. Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 153 963; 31 

грудня 2015 р. Меблi, приладдя та офiсне обладнання 38 851; 31 грудня 2015 р. Машини i обладнання 27 826; 
31 грудня 2015 р. Транспортнi засоби 6 395; 31 грудня 2015 р. Iншi основнi та необоротнi матерiальнi активи 
31 679; 31 грудня 2015 р. Нематерiальнi активи 23 054; 31 грудня 2015 р. Незавершенi капiтальнi вкладення в 

основнi засоби та нематерiальнi активи 3 516; 31 грудня 2015 р. Усього 285 284; Накопичений знос i 
амортизацiя 31 грудня 2014 р. Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 17 395; Накопичений знос i 

амортизацiя 31 грудня 2014 р. Меблi, приладдя та офiсне обладнання 30 063; Накопичений знос i амортизацiя 
31 грудня 2014 р. Машини i обладнання 20 884; Накопичений знос i амортизацiя 31 грудня 2014 р. 

Транспортнi засоби 4 859; Накопичений знос i амортизацiя 31 грудня 2014 р. Iншi основнi та необоротнi 
матерiальнi активи 26 519; Накопичений знос i амортизацiя 31 грудня 2014 р. Нематерiальнi активи 13 886; 

Накопичений знос i амортизацiя 31 грудня 2014 р. Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та 
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нематерiальнi активи -; Накопичений знос i амортизацiя 31 грудня 2014 р. Усього 113 606; Нараховано за рiк 
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 2 734; Нараховано за рiк Меблi, приладдя та офiсне обладнання 4 

292; Нараховано за рiк Машини i обладнання 3 098; Нараховано за рiк Транспортнi засоби 1 279; Нараховано 
за рiк Iншi основнi та необоротнi матерiальнi активи 3 010; Нараховано за рiк Нематерiальнi активи 1 698; 

Нараховано за рiк Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи -; Нараховано за 
рiк Усього 16 111; Вибуття Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої -; Вибуття Меблi, приладдя та офiсне 

обладнання (518); Вибуття Машини i обладнання (120); Вибуття Транспортнi засоби (499); Вибуття Iншi 
основнi та необоротнi матерiальнi активи (1 554); Вибуття Нематерiальнi активи -; Вибуття Незавершенi 

капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи -; Вибуття Усього (2 691); 31 грудня 2015 р. 
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 20 129; 31 грудня 2015 р. Меблi, приладдя та офiсне обладнання 33 

837; 31 грудня 2015 р. Машини i обладнання 23 862; 31 грудня 2015 р. Транспортнi засоби 5 639; 31 грудня 
2015 р. Iншi основнi та необоротнi матерiальнi активи 27 975; 31 грудня 2015 р. Нематерiальнi активи 15 584; 

31 грудня 2015 р. Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи -; 31 грудня 2015 
р. Усього 127 026; Залишкова вартiсть: 31 грудня 2014 р. Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 136 170; 
Залишкова вартiсть: 31 грудня 2014 р. Меблi, приладдя та офiсне обладнання 6 171; Залишкова вартiсть: 31 

грудня 2014 р. Машини i обладнання 6 046; Залишкова вартiсть: 31 грудня 2014 р. Транспортнi засоби 2 382; 
Залишкова вартiсть: 31 грудня 2014 р. Iншi основнi та необоротнi матерiальнi активи 2 022; Залишкова 

вартiсть: 31 грудня 2014 р. Нематерiальнi активи 1 762; Залишкова вартiсть: 31 грудня 2014 р. Незавершенi 
капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи 6 143; Залишкова вартiсть: 31 грудня 2014 р. 

Усього 160 696; 31 грудня 2015 р. Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 133 834; 31 грудня 2015 р. Меблi, 
приладдя та офiсне обладнання 5 014; 31 грудня 2015 р. Машини i обладнання 3 964; 31 грудня 2015 р. 

Транспортнi засоби 756; 31 грудня 2015 р. Iншi основнi та необоротнi матерiальнi активи 3 704; 31 грудня 2015 
р. Нематерiальнi активи 7 470; 31 грудня 2015 р. Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та 

нематерiальнi активи 3 516; 31 грудня 2015 р. Усього 158 258. Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рр. Банк не 
має контрактних зобов’язань, пов’язаних з придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв.  

13 

Вiдстрочений податковий актив У вiдповiдностi до Податкового кодексу України ставка податку на прибуток 
пiдприємств на 1 сiчня 2017 та 2016 рр. становила 18%. Суми вiдстрочених податкових активiв i зобов’язань 

були визначенi Банком iз застосуванням ставки податку на прибуток, яка дiятиме починаючи з 1 сiчня 2017 р. 
Складовi витрат / (пiльги) iз податку на прибуток, визнанi у складi прибуткiв та збиткiв за рiк, що закiнчився 

31 грудня, включають (тис. грн.): Пiльга з вiдстроченого податку – виникнення та зменшення тимчасових 
рiзниць 2016 р. (117 727); Пiльга з вiдстроченого податку – виникнення та зменшення тимчасових рiзниць 

2015 р. (79 901); Пiльга з податку на прибуток 2016 р. (117 727); Пiльга з податку на прибуток 2015 р. (79 901). 
Рiзниця мiж очiкуваною сумою витрат/(пiльги) iз податку на прибуток, розрахованою iз застосуванням дiючої 

ставки оподаткування до прибутку до оподаткування, i фактичною сумою витрат/(пiльги) iз податку на 
прибуток подана в такий спосiб (тис. грн.): Прибуток / (Збиток) до оподаткування 2016 р. (674 317); Прибуток 

/ (Збиток) до оподаткування 2015 р. 229 164; Очiкувана сума витрат / (пiльги) iз податку на прибуток, 
розрахована згiдно з дiючою ставкою податку 2016 р. (121 377); Очiкувана сума витрат / (пiльги) iз податку на 
прибуток, розрахована згiдно з дiючою ставкою податку % 18,0%; Очiкувана сума витрат / (пiльги) iз податку 
на прибуток, розрахована згiдно з дiючою ставкою податку 2015 р. 41 250; Очiкувана сума витрат / (пiльги) iз 

податку на прибуток, розрахована згiдно з дiючою ставкою податку % 18,0%; Визнання знецiнення 
вiдстроченого податкового активу 2016 р. -; Визнання знецiнення вiдстроченого податкового активу % -; 

Визнання знецiнення вiдстроченого податкового активу 2015 р. (156 863); Визнання знецiнення вiдстроченого 
податкового активу % (68,5%); Податковi рiзницi, що вiднесенi до майбутнiх перiодiв 2016 р. (12 103); 

Податковi рiзницi, що вiднесенi до майбутнiх перiодiв % 1,8%; Податковi рiзницi, що вiднесенi до майбутнiх 
перiодiв 2015 р. 15 525; Податковi рiзницi, що вiднесенi до майбутнiх перiодiв % 6,8%; Списання, прощення 
кредитiв 2016 р. 15 478; Списання, прощення кредит % (2,3%); Списання, прощення кредитiв 2015 р. 17 885; 

Списання, прощення кредит % 7,8%; Чиста сума витрат, не визнаних в податковому облiку 2016 р. 275; Чиста 
сума витрат, не визнаних в податковому облiку % -; Чиста сума витрат, не визнаних в податковому облiку 

2015 р. 2 302; Чиста сума витрат, не визнаних в податковому облiку % 1,0%; (Пiльга) / витрати з податку на 
прибуток 2016 р. (117 727); (Пiльга) / витрати з податку на прибуток % 17,5%; (Пiльга) / витрати з податку на 

прибуток 2015 р. (79 901); (Пiльга) / витрати з податку на прибуток % (34,9%); На 31 грудня 2016 р. 
вiдстроченi податковi активи та зобов’язання вiдносяться до таких статей (тис. грн.): Резерви пiд зменшення 

корисностi за кредитами На 31 грудня 2015 р. Актив/ (Зобов’язання) 141 138; Резерви пiд зменшення 
корисностi за кредитами Визнано у складi прибуткiв та збиткiв Пiльга/ (Витрати) 14 878; Резерви пiд 

зменшення корисностi за кредитами На 31 грудня 2016 р.Актив/ (Зобов’язання) 156 016; Амортизована 
вартiсть коштiв в банках На 31 грудня 2015 р. Актив/ (Зобов’язання) 162; Амортизована вартiсть коштiв в 

банках Визнано у складi прибуткiв та збиткiв Пiльга/ (Витрати) (162); Амортизована вартiсть коштiв в банках 
На 31 грудня 2016 р.Актив/ (Зобов’язання) -; Основнi засоби та нематерiальнi активи На 31 грудня 2015 р. 
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Актив/ (Зобов’язання) 2 873; Основнi засоби та нематерiальнi активи Визнано у складi прибуткiв та збиткiв 
Пiльга/ (Витрати) (1 558); Основнi засоби та нематерiальнi активи На 31 грудня 2016 р.Актив/ (Зобов’язання) 1 

315; Переоцiнена вартiсть iнвестицiйної нерухомостi На 31 грудня 2015 р. Актив/ (Зобов’язання) (9 497); 
Переоцiнена вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Визнано у складi прибуткiв та збиткiв Пiльга/ (Витрати) 1 

409; Переоцiнена вартiсть iнвестицiйної нерухомостi На 31 грудня 2016 р.Актив/ (Зобов’язання) (8 088); 
Зменшення корисностi iнших активiв На 31 грудня 2015 р. Актив/ (Зобов’язання) 5 202; Зменшення корисностi 
iнших активiв Визнано у складi прибуткiв та збиткiв Пiльга/ (Витрати) (5 177); Зменшення корисностi iнших 

активiв На 31 грудня 2016 р.Актив/ (Зобов’язання) 25; Iншi активи На 31 грудня 2015 р. Актив/ (Зобов’язання) 
966; Iншi активи Визнано у складi прибуткiв та збиткiв Пiльга/ (Витрати) (641); Iншi активи На 31 грудня 2016 

р.Актив/ (Зобов’язання) 325; Iншi зобов'язання На 31 грудня 2015 р. Актив/ (Зобов’язання) (124); Iншi 
зобов'язання Визнано у складi прибуткiв та збиткiв Пiльга/ (Витрати) 443; Iншi зобов'язання На 31 грудня 2016 

р.Актив/ (Зобов’язання) 319; Податковi збитки, перенесенi на майбутнi перiоди На 31 грудня 2015 р. Актив/ 
(Зобов’язання) 4 111; Податковi збитки, перенесенi на майбутнi перiоди Визнано у складi прибуткiв та збиткiв 

Пiльга/ (Витрати) 108 862; Податковi збитки, перенесенi на майбутнi перiоди На 31 грудня 2016 р.Актив/ 
(Зобов’язання) 112 973; Iншi тимчасовi рiзницi На 31 грудня 2015 р. Актив/ (Зобов’язання) 328; Iншi тимчасовi 

рiзницi Визнано у складi прибуткiв та збиткiв Пiльга/ (Витрати) (328); Iншi тимчасовi рiзницi На 31 грудня 
2016 р.Актив/ (Зобов’язання) -; На 31 грудня 2015 р. Актив/ (Зобов’язання) 145 159; Визнано у складi 

прибуткiв та збиткiв Пiльга/ (Витрати) 117 727; На 31 грудня 2016 р.Актив/ (Зобов’язання) 262 885. На 31 
грудня 2015 р. вiдстроченi податковi активи та зобов’язання вiдносяться до таких статей (тис. грн.): Визнання 
знецiнення вiдстроченого податкового активу На 31 грудня 2014 р. Актив/ (Зобов’язання) (156 863); Визнання 

знецiнення вiдстроченого податкового активу Визнано у складi прибуткiв та збиткiв Пiльга/ (Витрати) 156 
863; Визнання знецiнення вiдстроченого податкового активу На 31 грудня 2015 р. Актив/ (Зобов’язання) -; 

Резерви пiд зменшення корисностi за кредитами На 31 грудня 2014 р. Актив/ (Зобов’язання) 232 252; Резерви 
пiд зменшення корисностi за кредитами Визнано у складi прибуткiв та збиткiв Пiльга/ (Витрати) (91 114); 

Резерви пiд зменшення корисностi за кредитами На 31 грудня 2015 р. Актив/ (Зобов’язання) 141 138; 
Амортизована вартiсть коштiв в банках На 31 грудня 2014 р. Актив/ (Зобов’язання) (19); Амортизована 

вартiсть коштiв в банках Визнано у складi прибуткiв та збиткiв Пiльга/ (Витрати) 181; Амортизована вартiсть 
коштiв в банках На 31 грудня 2015 р. Актив/ (Зобов’язання) 162; Справедлива вартiсть цiнних паперiв в 

портфелi банку на продаж На 31 грудня 2014 р. Актив/ (Зобов’язання) (603); Справедлива вартiсть цiнних 
паперiв в портфелi банку на продаж Визнано у складi прибуткiв та збиткiв Пiльга/ (Витрати) 603; Справедлива 

вартiсть цiнних паперiв в портфелi банку на продаж На 31 грудня 2015 р. Актив/ (Зобов’язання) -; Основнi 
засоби та нематерiальнi активи На 31 грудня 2014 р. Актив/ (Зобов’язання) 137; Основнi засоби та 

нематерiальнi активи Визнано у складi прибуткiв та збиткiв Пiльга/ (Витрати) 2 736; Основнi засоби та 
нематерiальнi активи На 31 грудня 2015 р. Актив/ (Зобов’язання) 2 873; Переоцiнена вартiсть iнвестицiйної 

нерухомостi На 31 грудня 2014 р. Актив/ (Зобов’язання) (10 068); Переоцiнена вартiсть iнвестицiйної 
нерухомостi Визнано у складi прибуткiв та збиткiв Пiльга/ (Витрати) 571; Переоцiнена вартiсть iнвестицiйної 
нерухомостi На 31 грудня 2015 р. Актив/ (Зобов’язання) (9 497); Зменшення корисностi iнших активiв На 31 

грудня 2014 р. Актив/ (Зобов’язання) (94); Зменшення корисностi iнших активiв Визнано у складi прибуткiв та 
збиткiв Пiльга/ (Витрати) 5 296; Зменшення корисностi iнших активiв На 31 грудня 2015 р. Актив/ 

(Зобов’язання) 5 202; Iншi активи На 31 грудня 2014 р. Актив/ (Зобов’язання) -; Iншi активи Визнано у складi 
прибуткiв та збиткiв Пiльга/ (Витрати) 966; Iншi активи На 31 грудня 2015 р. Актив/ (Зобов’язання) 966; Iншi 
зобов'язання На 31 грудня 2014 р. Актив/ (Зобов’язання) -; Iншi зобов'язання Визнано у складi прибуткiв та 

збиткiв Пiльга/ (Витрати) (124); Iншi зобов'язання На 31 грудня 2015 р. Актив/ (Зобов’язання) (124); 
Амортизована вартiсть коштiв клiєнтiв На 31 грудня 2014 р. Актив/ (Зобов’язання) 37; Амортизована вартiсть 
коштiв клiєнтiв Визнано у складi прибуткiв та збиткiв Пiльга/ (Витрати) (37); Амортизована вартiсть коштiв 

клiєнтiв На 31 грудня 2015 р. Актив/ (Зобов’язання) -; Податковi збитки, перенесенi на майбутнi перiоди На 31 
грудня 2014 р. Актив/ (Зобов’язання) -; Податковi збитки, перенесенi на майбутнi перiоди Визнано у складi 

прибуткiв та збиткiв Пiльга/ (Витрати) 4 111; Податковi збитки, перенесенi на майбутнi перiоди На 31 грудня 
2015 р. Актив/ (Зобов’язання) 4 111; Iншi тимчасовi рiзницi На 31 грудня 2014 р. Актив/ (Зобов’язання) 380; 

Iншi тимчасовi рiзницi Визнано у складi прибуткiв та збиткiв Пiльга/ (Витрати) (52); Iншi тимчасовi рiзницi На 
31 грудня 2015 р. Актив/ (Зобов’язання) 328; На 31 грудня 2014 р. Актив/ (Зобов’язання) 65 159; Визнано у 
складi прибуткiв та збиткiв Пiльга/ (Витрати) 80 000; На 31 грудня 2015 р. Актив/ (Зобов’язання) 145 159.  

14 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу Станом на 31 грудня необоротнi активи, утримуванi для продажу 
представленi наступними об’єктами (тис. грн.): Нежитловi будiвлi 2016 р. 62 719; Нежитловi будiвлi 2015 р. 8 
853; Цiлiснi майновi комплекси 2016 р. 47 754; Цiлiснi майновi комплекси 2015 р. -; Житловi будiвлi 2016 р. 3 
464; Житловi будiвлi 2015 р. 6 059; Земельнi дiлянки 2016 р. -; Земельнi дiлянки 2015 р. 453 437; Iншi 2016 р. 1 
042; Iншi 2015 р. 2 967; Усього необоротнi активи, утримуванi для продажу 2016 р. 114 979; Усього необоротнi 

активи, утримуванi для продажу 2015 р. 471 316. Протягом звiтного року керiвництвом Банку були ухваленi 
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рiшення про рекласифiкацiю активiв у зв’язку зi змiнами у планах їх використання або продажу. Зазначенi та 
iншi змiни в складi активiв, призначених для продажу, включають (тис. грн.): На 1 сiчня 2016 р. 471 316; На 1 

сiчня 2015 р. 6 446; Стягнення застави, прийнятої в забезпечення за кредитами 2016 р. 190 415; Стягнення 
застави, прийнятої в забезпечення за кредитами 2015 р. 565 484; Продаж активiв, призначених для продажу 
2016 р. (15 424); Продаж активiв, призначених для продажу 2015 р. (12 032); Вiдновлення кредиту 2016 р. -; 

Вiдновлення кредиту 2015 р. (3 323); Переведення в iнвестицiйну нерухомiсть (Примiтка 10) 2016 р. (527 404); 
Переведення в iнвестицiйну нерухомiсть (Примiтка 10) 2015 р. (99 967); Переведення з категорiї будiвель, якi 
займає власник (Примiтка 12) 2016 р. 2 027; Переведення з категорiї будiвель, якi займає власник (Примiтка 

12) 2015 р. 347; Переведення з iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) 2016 р. 10 679; Переведення з 
iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) 2015 р. 9 398; Переведення в (з) iншi(х) активи(iв) (Примiтка 11) 2016 

р. (13 078); Переведення в (з) iншi(х) активи(iв) (Примiтка 11) 2015 р. 4 798; Збiльшення / (Зменшення) 
балансової вартостi активiв, призначених для продажу, до їх справедливої вартостi 2016 р. (3 552); Збiльшення 
/ (Зменшення) балансової вартостi активiв, призначених для продажу, до їх справедливої вартостi 2015 р. 165; 

На 31 грудня 2016 р. 114 979; На 31 грудня 2015 р. 471 316; Результат вiд продажу необоротних активiв, 
утримуваних для продажу розкрито у статтi «Iншi доходи» Звiту прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд 

(Примiтка 24).  

15 

Кошти банкiв Кошти банкiв на 31 грудня включають (тис. грн.): Кредити НБУ 2016 р. -; Кредити НБУ 2015 р. 
357 000; Поточнi рахунки iнших банкiв 2016 р. 45; Поточнi рахунки iнших банкiв 2015 р. 40; Усього кошти 

банкiв 2016 р. 45; Усього кошти банкiв 2015 р. 357 040. 26 березня 2015 р. було укладено договiр про надання 
Банку стабiлiзацiйного кредиту Нацiональним банком України в сумi 357 000 тис. грн. термiном на два роки. 
Вiдповiдне рiшення було прийнято з метою пiдтримки лiквiдностi Банку та забезпечення зобов’язань перед 
вкладниками – фiзичними особами. Протягом 2016 року Банк достроково (за сiм мiсяцiв до встановленого 

строку) погасив отриманий кредит. Iз забезпечення за цим кредитом виведено нерухоме майно, що належить 
Банку, заставною вартiстю 177 647 тис. грн,. та, яке належить майновому поручителю, заставною вартiстю 610 

249 тис. грн.  

16 

Кошти клiєнтiв Кошти клiєнтiв на 31 грудня становлять (тис. грн.): Поточнi рахунки - юридичнi особи 2016 р. 
2 325 240; Поточнi рахунки - юридичнi особи 2015 р. 1 841 597; Поточнi рахунки - фiзичнi особи 2016 р. 745 
476; Поточнi рахунки - фiзичнi особи 2015 р. 694 122; Поточнi рахунки 2016 р. 3 070 716; Поточнi рахунки 

2015 р. 2 535 719; Строковi депозити - юридичнi особи 2016 р. 600 400; Строковi депозити - юридичнi особи 
2015 р. 736 943; Строковi депозити - фiзичнi особи 2016 р. 3 771 170; Строковi депозити - фiзичнi особи 2015 
р. 3 011 011; Строковi депозити 2016 р. 4 371 570; Строковi депозити 2015 р. 3 747 954; Усього кошти клiєнтiв 

2016 р. 7 442 286; Усього кошти клiєнтiв 2015 р. 6 283 673. На 31 грудня 2016 р. залишки на поточних 
рахунках юридичних осiб на суму 801 043 тис. грн. або 26,0% вiд загальної суми на поточних рахунках 
клiєнтiв, розмiщено десятьма найбiльшими корпоративними клiєнтами (2015 р.: 1 152 686 тис. грн., або 
45,5%). Поточний рахунок на суму 16 497 тис. грн., що становить 0,5% вiд загальної суми на поточних 

рахунках клiєнтiв, розмiщено одним клiєнтом – фiзичною особою (2015 р.: 33 075 тис. грн. або 1,8%). На 31 
грудня 2016р. депозити юридичних осiб на суму 360 435 тис. грн., або 8,2% вiд загальної суми депозитiв 
клiєнтiв (2015 р.: 504 429 тис. грн., або 13,5%) було розмiщено десятьма найбiльшими корпоративними 

клiєнтами. На 31 грудня 2016 р. депозити фiзичних осiб на суму 337 704 тис. грн. або 7,0% вiд загальної суми 
депозитiв клiєнтiв, були розмiщенi трьома найбiльшими клiєнтами (2015р.: 300 541 тис. грн. або 8,0%). Станом 
на 31 грудня 2016р. залишки на поточних рахунках та строкових депозитах юридичних осiб на загальну суму 
887 021 тис. грн. або 11,9% (2015 р.: 1 250 773 тис. грн., або 19,9%) вiд загальної суми коштiв клiєнтiв були 

залученi вiд клiєнтiв, якi не вiдповiдають критерiям вiднесення до пов’язаних сторiн згiдно з МСБО (IAS) 24, 
але вважаються пов‘язаними iз Банком вiдповiдно до нормативно-правових актiв НБУ. На 31 грудня 2016 р. 
поточнi кошти юридичних осiб на суму 121 102 тис. грн. (2015 р.: 715 193 тис. грн.) були розмiщенi в якостi 
забезпечення за документарними операцiями. На 31 грудня 2016 р. строковi кошти юридичних та фiзичних 

осiб на суму 129 499 тис. грн. (2015 р.: 257 351 тис. грн.) були розмiщенi в якостi забезпечення за кредитними 
операцiями клiєнтiв. У вiдповiдностi до українського законодавства Банк зобов’язаний виплатити депозит 

фiзичнiй особi достроково на вимогу вкладника у разi наявностi вiдповiдно оформленої вимоги та наявностi у 
договорi можливостi дострокового повернення коштiв. Аналiз коштiв клiєнтiв за строками погашення, 

процентними ставками та валютою заборгованостi поданий у Примiтцi 27.  

17 

Борговi цiннi папери, емiтованi банком На 31 грудня 2016 р. борговi цiннi папери представленi 
короткостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами фiзичних осiб на суму 136 354 тис. грн. (2015 р.: 
150 560 тис. грн.), що є еквiвалентом 4 452 тис. доларiв США, 538 тис. євро (2015 р.: 5 303 тис. доларiв США, 

886 тис. євро та 53 тис. гривень). Депозитнi сертифiкати, випущенi в USD 2016 р. 121 049; Депозитнi 
сертифiкати, випущенi в USD 2015 р. 127 272; Депозитнi сертифiкати, випущенi в EUR 2016 р. 15 305; 

Депозитнi сертифiкати, випущенi в EUR 2015 р. 23 235; Депозитнi сертифiкати, випущенi в UAH 2016 р. -; 
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Депозитнi сертифiкати, випущенi в UAH 2015 р. 53; Усього випущених депозитних сертифiкатiв 2016 р. 136 
354; Усього випущених депозитних сертифiкатiв 2015 р. 150 560. Аналiз боргових цiнних паперiв, емiтованих 

Банком за строками, що залишилися до погашення, процентними ставками та валютою заборгованостi 
поданий у Примiтцi 27. 

18 

Субординований борг В груднi 2015 року Акцiонер Банку прийняв рiшення про збiльшення статутного 
капiталу Банку у розмiрi 28 000 тис. дол. США. 21 сiчня 2016 р. НБУ надав дозвiл Банку на дострокове 

погашення субординованого боргу в сумi 28 000 тис. дол. США для спрямування цих коштiв на збiльшення 
статутного капiталу Банку. Протягом 2016 року грошовi кошти вiд дострокового погашення субординованого 

боргу були перерахованi в повному обсязi на вiдповiднi рахунки Банку в якостi оплати за акцiї Банку 
(Примiтка 20).  

19 

Iншi фiнансовi та нефiнансовi зобов’язання Iншi фiнансовi та нефiнансовi зобов’язання на 31 грудня мiстять у 
собi такi позицiї (тис. грн.): Iншi фiнансовi зобов’язання Залишки на транзитних рахунках за операцiями з 

платiжними картами 2016 р. 37 187; Iншi фiнансовi зобов’язання Залишки на транзитних рахунках за 
операцiями з платiжними картами 2015 р. 4 484; Залишки на транзитних рахунках за операцiями з клiєнтами 
2016 р. 8 866; Залишки на транзитних рахунках за операцiями з клiєнтами 2015 р. 1 125; Похiднi фiнансовi 
зобов’язання 2016 р. 5 558; Похiднi фiнансовi зобов’язання 2015 р. 1 950; Нарахованi витрати 2016 р. 5 383; 
Нарахованi витрати 2015 р. 2 249; Залишки на транзитних рахунках за операцiями з банками 2016 р. 3 382; 

Залишки на транзитних рахунках за операцiями з банками 2015 р. -; Резерв на покриття збиткiв за 
зобов’язаннями 2016 р. 327; Резерв на покриття збиткiв за зобов’язаннями 2015 р. 1 094; Iншi 2016 р. 2 083; 
Iншi 2015 р. 1 674; Усього iншi фiнансовi зобов’язання 2016 р. 62 786; Усього iншi фiнансовi зобов’язання 

2015 р. 12 576; Iншi нефiнансовi зобов’язання Зобов’язання по внескам до Фонду гарантування вкладiв 
фiзичних осiб 2016 р. 13 152; Iншi нефiнансовi зобов’язання Зобов’язання по внескам до Фонду гарантування 

вкладiв фiзичних осiб 2015 р. 10 864; Нарахованi виплати за невикористаними вiдпустками 2016 р. 9 846; 
Нарахованi виплати за невикористаними вiдпустками 2015 р. 7 570; Iншi податки до сплати, крiм податку на 
прибуток 2016 р. 9 500; Iншi податки до сплати, крiм податку на прибуток 2015 р. 8 880; Доходи майбутнiх 

перiодiв 2016 р. 4 274; Доходи майбутнiх перiодiв 2015 р. 714; Кредиторська заборгованiсть за придбанi 
активи, отриманi послуги 2016 р. 2 903; Кредиторська заборгованiсть за придбанi активи, отриманi послуги 

2015 р. 1 184; Нарахування персоналу за заробiтною платою 2016 р. 1 163; Нарахування персоналу за 
заробiтною платою 2015 р. 88; Усього iншi зобов’язання 2016 р. 40 838; Усього iншi зобов’язання 2015 р. 29 

300.  

20 

Власний капiтал Рух випущених, повнiстю сплачених акцiй Банку, що перебувають в обiгу (тис. грн.): На 31 
грудня 2014р. Кiлькiсть акцiй Звичайнi 585 000 000; На 31 грудня 2014р. Номiнальна вартiсть Звичайнi 585 
000; На 31 грудня 2014р. Коригування з урахуванням iнфляцiї 23 666; На 31 грудня 2014р. Усього 608 666; 

Додаткова емiсiя капiталу Кiлькiсть акцiй Звичайнi 250 000 000; Додаткова емiсiя капiталу Номiнальна 
вартiсть Звичайнi 250 000; Додаткова емiсiя капiталу Коригування з урахуванням iнфляцiї -; Додаткова емiсiя 

капiталу Усього 250 000; На 31 грудня 2015р. Кiлькiсть акцiй Звичайнi 835 000 000; На 31 грудня 2015р. 
Номiнальна вартiсть Звичайнi 835 000; На 31 грудня 2015р. Коригування з урахуванням iнфляцiї 23 666; На 31 

грудня 2015р. Усього 858 666; Додаткова емiсiя капiталу Кiлькiсть акцiй Звичайнi 686 000 000; Додаткова 
емiсiя капiталу Номiнальна вартiсть Звичайнi 686 000; Додаткова емiсiя капiталу Коригування з урахуванням 
iнфляцiї - ; Додаткова емiсiя капiталу Усього 686 000; На 31 грудня 2016р. Кiлькiсть акцiй Звичайнi 1 521 000 

000; На 31 грудня 2016р. Номiнальна вартiсть Звичайнi 1 521 000; На 31 грудня 2016р. Коригування з 
урахуванням iнфляцiї 23 666; На 31 грудня 2016р. Усього 1 544 666. На 31 грудня 2016 р. i 2015 р. номiнальна 

вартiсть простих акцiй становить 1 гривню за одну просту акцiю. У вiдповiдностi до МСБО 29 «Фiнансова 
звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» було здiйснено коригування статутного капiталу для облiку впливу 

гiперiнфляцiї, у вiдповiдностi до облiкової полiтики Банку. Усi простi акцiї повнiстю сплаченi, мають рiвнi 
права голосу, права на отримання дивiдендiв, а також на повернення капiталу. В 2016 i 2015 роках, а також у 

2017 роцi до дати затвердження цiєї фiнансової звiтностi, Банк не оголошував про сплату дивiдендiв. В груднi 
2015 р. Акцiонером Банку прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку на 686 000 тис. грн., 

до 1 521 000 тис. грн. Протягом 2016 року грошовi внески для збiльшення статутного капiталу були сплаченi в 
повному обсязi. У квiтнi 2016 року акцiонером Банку було прийнято рiшення щодо внесення змiн до статуту 
Банку, згiдно якого статутний капiтал Банку становить 1 521 000 тис. грн. В квiтнi 2015 р. Акцiонером Банку 

прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку на 250 000 тис. грн., до 835 000 тис. грн. 
Протягом 2015 року грошовi внески для збiльшення статутного капiталу були сплаченi в повному обсязi. У 

квiтнi 2015 року акцiонером Банку було прийнято рiшення щодо внесення змiн до статуту Банку, згiдно якого 
статутний капiтал Банку становить 835 000 тис. грн. Протягом 2016 р. суму 59 769 тис. грн. резервних та 

iнших фондiв Банку, сформованих на 31 грудня 2015 р., та отриманий прибуток за 2015 р. у сумi 309 065 тис. 
грн. Банк направив на покриття збиткiв минулих перiодiв. Категорiї резерву переоцiнки та змiни в ньому 
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включають (тис. грн.): 31 грудня 2014 р. Резерв переоцiнки будiвель 96 447; 31 грудня 2014 р. Резерв 
переоцiнки фiнансових активiв, доступних для продажу (955); 31 грудня 2014 р. Усього резерву переоцiнки 95 

492; Нереалiзований прибуток за операцiями з цiнними паперами в портфелi банку на продаж Резерв 
переоцiнки будiвель -; Нереалiзований прибуток за операцiями з цiнними паперами в портфелi банку на 
продаж Резерв переоцiнки фiнансових активiв, доступних для продажу 955; Нереалiзований прибуток за 

операцiями з цiнними паперами в портфелi банку на продаж Усього резерву переоцiнки 955; 31 грудня 2015 р. 
Резерв переоцiнки будiвель 96 447; 31 грудня 2015 р. Резерв переоцiнки фiнансових активiв, доступних для 

продажу -; 31 грудня 2015 р. Усього резерву переоцiнки 96 447; Нереалiзований прибуток з переоцiнки 
основних засобiв Резерв переоцiнки будiвель 1 246; Нереалiзований прибуток з переоцiнки основних засобiв 

Резерв переоцiнки фiнансових активiв, доступних для продажу -; Нереалiзований прибуток з переоцiнки 
основних засобiв Усього резерву переоцiнки 1 246; 31 грудня 2016 р. Резерв переоцiнки будiвель 97 693; 31 
грудня 2016 р. Резерв переоцiнки фiнансових активiв, доступних для продажу -; 31 грудня 2016 р. Усього 

резерву переоцiнки 97 693.  

21 

Договiрнi та умовнi зобов’язання Юридичнi питання У ходi звичайної дiяльностi Банк є об’єктом судових 
позовiв i претензiй. Станом на 31 грудня 2016 року Банк є вiдповiдачем за кiлькома позовами про стягнення 

коштiв. В забезпечення виконання позовних вимог на грошовi кошти в сумi 857 тис. грн. накладено арешт. За 
даним позовом призначено розгляд апеляцiйної скарги Банку. На думку керiвництва, ймовiрнi зобов’язання, 

що виникають у результатi таких позовiв або претензiй, не матимуть суттєвого негативного впливу на 
фiнансовий стан або результати дiяльностi Банку в майбутньому. Оподаткування та вiдповiднiсть вимогам 

законодавства Українське законодавство, що регулює питання оподаткування та проведення iнших операцiй, 
продовжує змiнюватися. Законодавчi i нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiї 
залежать вiд точки зору мiсцевих, обласних та центральних органiв державної влади та iнших урядових 

органiв. непоодинокi випадки суперечливих тлумачень. Керiвництво вважає, що Банк виконав вимоги всiх 
нормативних положень та всi передбаченi законодавством податки були нарахованi та сплаченi. Податкове 

законодавство України, яке є чинним або по сутi набуло чинностi станом на кiнець звiтного перiоду, 
припускає можливiсть рiзних тлумачень при застосуваннi до операцiй та дiяльностi Банку. У зв’язку з цим 
податковi позицiї, визначенi Керiвництвом, та офiцiйна документацiя, що обґрунтовує податковi позицiї, 

можуть бути успiшно оскарженi вiдповiдними органами. Iснує ризик того, що операцiї i правильнiсть 
тлумачень, якi не були пiдданi сумнiву контролюючими органами в минулому, будуть поставленi пiд сумнiв у 

майбутньому. Однак цей ризик з часом зменшується. Визначення сум та ймовiрнiсть негативних наслiдкiв 
можливих незаявлених позовiв є недоцiльним. Договiрнi та умовнi зобов’язання Договiрнi та умовнi вiдкличнi 
зобов’язання кредитного характеру на 31 грудня (тис. грн.): Гарантiї 2016 р. 195 591; Гарантiї 2015 р. 116 074; 
Акредитиви 2016 р. 32 298; Акредитиви 2015 р. 693 546; Авалi 2016 р. 230; Авалi 2016 р. 126; 2016 р. 228 119; 
2015 р. 809 746; Грошове забезпечення за акредитивами i гарантiями 2016 р. (121 102); Грошове забезпечення 

за акредитивами i гарантiями 2015 р. 809 746; Резерв на покриття збиткiв за зобов’язаннями (Примiтка 19) 
2016 р. (327); Резерв на покриття збиткiв за зобов’язаннями (Примiтка 19) 2015 р. (1 094); Договiрнi та умовнi 

зобов’язання 2016 р. 106 690; Договiрнi та умовнi зобов’язання 2015 р. 93 459; Станом на 31 грудня 2016 р. 
невибранi клiєнтами кредитнi лiнiї, наданi Банком, складали 2 256 538 тис. грн. (2015 р.: 1 684 612 тис. грн.). 

Запит клiєнтами кредитних коштiв iз цих вiльних лiмiтiв в обов’язковому порядку узгоджується з Банком, 
причому Банк має право вiдмовити у видачi кредиту в разi погiршення кредитоспроможностi потенцiйного 
позичальника, недотримання клiєнтом необхiдних кредитних процедур або з iнших причин. Протягом року 
вiдбулись такi змiни за статтями резерву за зобов’язаннями (тис. грн.): На 1 сiчня 2016 р. 1 094; На 1 сiчня 

2015 р. -; Вiдрахування до / (Зменшення) резерву 2016 р. (872); Вiдрахування до / (Зменшення) резерву 2015 р. 
825; Курсовi рiзницi 2016 р. 105; Курсовi рiзницi 2015 р. 269; На 31 грудня 2016 р. 327; На 31 грудня 2015 р. 1 
094; Всi договiрнi зобов’язання Банку за договорами операцiйної оренди є вiдкличними. Активи, переданi в 

заставу, та активи з обмеженим використанням Станом на 31 грудня 2016 р. кошти в iнших банках включали 
гарантiйний депозит в сумi 14 036 тис. грн. (2015 р.: 10 284 тис. грн.), розмiщений в одному (2015 р.: одному) 
українському банку у якостi забезпечення за операцiями з платiжними картами клiєнтiв Банку. Також Банком 
розмiщено депозит у сумi 272 тис. грн. (2015 р.: 240 тис. грн.), який виступає гарантiйним забезпеченням за 

операцiями з використанням мiжнародних систем переказiв (Примiтка 7). Станом на 31 грудня 2016 р. кошти в 
iнших банках включали залишки в одному банку ОЕСР на суму 91 633 тис. грн. (2015 р.: 83 498 тис. грн.), якi 

виступають покриттям за зобов’язаннями Банку як принципального члена мiжнародних платiжних систем 
(Примiтка 7).  

22 

Процентнi доходи та витрати Процентнi доходи та витрати за рiк (тис. грн.): Процентнi доходи Кредити 
клiєнтам 2016 р. 501 015; Процентнi доходи Кредити клiєнтам 2015 р. 1 022 792; - юридичним особам 2016 р. 

429 024; - юридичним особам 2015 р. 916 151; - фiзичним особам 2016 р. 71 991; - фiзичним особам 2015 р. 106 
641; Цiннi папери 2016 р. 40 305; Цiннi папери 2015 р. 6 508; Кошти в iнших банках 2016 р. 2 411; Кошти в 
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iнших банках 2015 р. 4 310; Процентнi витрати Кошти клiєнтiв 2016 р. (698 649); Процентнi витрати Кошти 
клiєнтiв 2015 р. (709 912); - юридичних осiб 2016 р. (191 061); - юридичних осiб 2015 р. (236 197); - фiзичних 
осiб 2016 р. (507 588); - фiзичних осiб 2015 р. (473 715); Кошти банкiв 2016 р. (44 921); Кошти банкiв 2015 р. 

(98 682); Боговi цiннi папери, емiтованi банком 2016 р. (13 511); Боговi цiннi папери, емiтованi банком 2015 р. 
(3 062); Субординований борг 2016 р. (65); Субординований борг 2015 р. (27 610); 2016 р. (757 146); 2015 р. 
(839 266); Чистий процентний дохiд 2016 р. (213 415); Чистий процентний дохiд 2015 р. 194 344; Зменшення 

процентного доходу за кредитами юридичних осiб за 2016 р. (на 521 777 тис. грн. в порiвняннi з 2015 р.) 
зумовлене в першу чергу врегулюванням проблемної кредитної заборгованостi шляхом її погашення, продажу 

та списання. Протягом 2016 року негативний ефект на процентний дохiд вiд врегулювання проблемної 
заборгованостi десяти найбiльших позичальникiв складає 154 752 тис. грн. Крiм цього, визнання 

позичальникiв банкрутами призводить до припинення нарахування процентiв за їх кредитами в силу вимог 
закону. Протягом 2016 року негативний ефект на процентний дохiд вiд припинення нарахування процентiв за 

кредитами десяти найбiльших позичальникiв визнаних банкрутами складає 123 407 тис. грн. Проведена робота 
по врегулюванню проблемної заборгованостi дозволила розмiстити вивiльненi кошти в менш ризикованi 
активи та отримати в 2016 зростання фактично отриманих процентних доходiв (Звiт про рух грошових 

коштiв).  

23 

Чистий комiсiйний дохiд Чистий комiсiйний дохiд за рiк (тис. грн.): Комiсiйнi доходи Операцiї з платiжними 
картками 2016 р. 63 972; Комiсiйнi доходи Операцiї з платiжними картками 2015 р. 45 362; Розрахунково-

касове обслуговування 2016 р. 57 428; Розрахунково-касове обслуговування 2015 р. 55 796; Операцiї з 
конвертацiї валюти 2016 р. 19 898; Операцiї з конвертацiї валюти 2015 р. 84 323; Гарантiї та акредитиви 2016 
р. 4 138; Гарантiї та акредитиви 2015 р. 2 323; Депозитарна дiяльнiсть 2016 р. 1 514; Депозитарна дiяльнiсть 
2015 р. 587; Оренда сейфiв 2016 р. 1 498; Оренда сейфiв 2015 р. 1 360; Послуги страховим компанiям 2016 р. 

596; Послуги страховим компанiям 2015 р. 526; Iнше 2016 р. 403; Iнше 2015 р. 245; Комiсiйнi витрати Операцiї 
з платiжними картами 2016 р. (33 403); Комiсiйнi витрати Операцiї з платiжними картами 2015 р. (23 693); 

Розрахунково-касове обслуговування 2016 р. (15 126); Розрахунково-касове обслуговування 2015 р. (8 733); 
Комiсiйнi витрати за програмами лояльностi до клiєнтiв 2016 р. (9 081); Комiсiйнi витрати за програмами 

лояльностi до клiєнтiв 2015 р. (2 778); Комiсiйнi витрати за гарантiями та акредитивами 2016 р. (861); 
Комiсiйнi витрати за гарантiями та акредитивами 2015 р. (772); Iншi витрати 2016 р. (6); Iншi витрати 2015 р. 

(177); 2016 р. (58 477); 2015 р. (36 153); Чистий комiсiйний дохiд 2016 р. 90 970; Чистий комiсiйний дохiд 2015 
р. 154 369.  

24 

Iншi доходи (тис. грн.) Дохiд вiд операцiйної оренди 2016 р. 6 744; Дохiд вiд операцiйної оренди 2015 р. 4 516; 
Дохiд вiд продажу активiв, призначених для продажу 2016 р. 1 787; Дохiд вiд продажу активiв, призначених 

для продажу 2015 р. 2 909; Вiдшкодування витрат на стягнення боргiв 2016 р. 1 165; Вiдшкодування витрат на 
стягнення боргiв 2015 р. 232; Дохiд вiд вибуття основних засобiв 2016 р. 1 149; Дохiд вiд вибуття основних 

засобiв 2015 р. 1 778; Штрафи, пенi, що отриманi 2016 р. 581; Штрафи, пенi, що отриманi 2015 р. 103; 
Дооцiнка необоротних активiв, утримуваних для продажу 2016 р. 321; Дооцiнка необоротних активiв, 

утримуваних для продажу 2015 р. -; Iншi 2016 р. 1 611; Iншi 2015 р. 2 463; 2016 р. 13 358; 2015 р. 12 001.  

25 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (тис. грн.) Витрати на персонал 2016 р. 201 397; Витрати на 
персонал 2015 р. 178 387; Виплати до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 2016 р. 51 332; Виплати до 

Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 2015 р. 47 397; Витрати на оперативний лiзинг (оренду) 2016 р. 27 
686; Витрати на оперативний лiзинг (оренду) 2015 р. 28 858; Експлуатацiйнi та господарськi витрати 2016 р. 23 

074; Експлуатацiйнi та господарськi витрати 2015 р. 18 769; Витрати на стягнення боргiв 2016 р. 23 746; 
Витрати на стягнення боргiв 2015 р. 6 035; Професiйнi послуги 2016 р. 21 283; Професiйнi послуги 2015 р. 8 

347; Послуги зв’язку 2016 р. 14 906; Послуги зв’язку 2015 р. 12 670; Амортизацiя основних засобiв та 
нематерiальних активiв 2016 р. 14 204; Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 2015 р. 16 

111; Маркетинг та реклама 2016 р. 12 930; Маркетинг та реклама 2015 р. 3 813; Витрати на утримання 
основних засобiв та нематерiальних активiв 2016 р. 9 352; Витрати на утримання основних засобiв та 

нематерiальних активiв 2015 р. 11 059; Витрати на вiдрядження 2016 р. 4 430; Витрати на вiдрядження 2015 р. 
2 649; Втрати вiд зменшення корисностi необоротних активiв 2016 р. 4 145; Втрати вiд зменшення корисностi 
необоротних активiв 2015 р. -; Податки та iншi обов’язковi платежi, крiм податку на прибуток 2016 р. 4 115; 
Податки та iншi обов’язковi платежi, крiм податку на прибуток 2015 р. 1 436; Iнкасаторськi послуги 2016 р. 2 
929; Iнкасаторськi послуги 2015 р. 1 680; Iнше 2016 р. 4 095; Iнше 2015 р. 5 562; Iншi операцiйнi витрати 2016 

р. 419 624; Iншi операцiйнi витрати 2015 р. 342 773.  

26 
Базисний та розбавлений прибуток/ (збиток) на акцiю Базисний та розбавлений прибуток/ (збиток) на одну 

акцiю включає (тис. грн.): Прибуток / (Збиток) за рiк 2016 р. (556 590); Прибуток / (Збиток) за рiк 2015 р. 309 
065; Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 2016 р. 1 236 104; Середньорiчна кiлькiсть 
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простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 2015 р. 696 644; Чистий базисний прибуток/ (збиток) на акцiю 2016 р. (0,45); 
Чистий базисний прибуток/ (збиток) на акцiю 2015 р. 0,44; Протягом 2016 та 2015 рокiв у Банку не було 
фiнансових iнструментiв, якi могли б призвести до розбавлення прибутку/ (збитку) на акцiю внаслiдок їх 

конвертацiї у акцiї. Протягом 2016 року була здiйснена додаткова емiсiя простих акцiй Банку згiдно iз 
прийнятим у груднi 2015 р. Акцiонером рiшенням на суму 686 000 тис. грн. На 31 грудня 2016 р. акцiї були 

повнiстю сплаченi. Протягом 2015 року була здiйснена додаткова емiсiя простих акцiй Банку згiдно iз 
прийнятим в квiтнi 2015 р. Акцiонером рiшенням на суму 250 000 тис. грн. На 31 грудня 2015 р. акцiї були 

повнiстю сплаченi.  

27 

Полiтика управлiння фiнансовими ризиками Дiяльностi Банку властивi ризики. Банк здiйснює управлiння 
ризиками в ходi постiйного процесу визначення, оцiнки та спостереження, а також шляхом встановлення 

лiмiтiв ризику та iнших заходiв внутрiшнього контролю. Процес управлiння ризиками має вирiшальне 
значення для пiдтримання стабiльної рентабельностi Банку, i кожен окремий спiвробiтник Банку несе 

вiдповiдальнiсть за ризики, пов’язанi з його або її обов’язками. Банк схильний до кредитного ризику, ризику 
лiквiдностi та ринкового ризику, який, в свою чергу, подiляється на ризик, пов'язаний з торговими операцiями, 

та ризик, пов'язаний з неторговою дiяльнiстю. Банк також схильний до операцiйних ризикiв. Процес 
незалежного контролю ризикiв не вiдноситься до ризикiв ведення дiяльностi, таким, наприклад, як змiна 

середовища, технологiї та змiни в галузi. Такi ризики контролюються Банком в ходi процесу стратегiчного 
планування. Структура управлiння ризиками Метою полiтики управлiння ризиками є iдентифiкацiя, аналiз i 
управлiння ризиками, з якими стикається Банк, встановлення прийнятних лiмiтiв для обмеження ризикiв i 

резервiв для покриття залишкових ризикiв, впровадження засобiв контролю, а також здiйснення постiйного 
монiторингу рiвнiв ризику i дотримання встановлених лiмiтiв. Функцiї управлiння ризиком розподiленi мiж 

Наглядовою Радою, Правлiнням, Комiтетом з питань управлiння активами та пасивами (далi за текстом – 
«КУАП»), Комiтетом iнформацiйної безпеки та операцiйно-технологiчних ризикiв, пiдроздiлами, що за своїми 

функцiями покликанi управляти ризиками Банку, Кредитними комiтетами рiзних рiвнiв та iншими 
колегiальними органами. Функцiї управлiння ризиком розподiленi в Банку в такий спосiб: Наглядова Рада 

Наглядова Рада, у тому числi Комiтет з ризикiв Наглядової Ради, вiдповiдає за загальний пiдхiд до управлiння 
ризиками, за затвердження стратегiї та принципiв управлiння ризиками. Правлiння Правлiння органiзовує та 

контролює процес управлiння ризиками в Банку. Функцiя управлiння ризиками на цьому рiвнi передбачає 
розробку стратегiї управлiння ризиками, а також впровадження принципiв, концепцiї, полiтики та лiмiтiв 

ризику. Управлiння ризик-менеджменту, Управлiння ризикiв корпоративного та роздрiбного бiзнесiв Вказанi 
пiдроздiли забезпечують аналiтично-методологiчну основу управлiння ризиками, вiдповiдає за впровадження 

та проведення процедур, пов’язаних iз управлiнням ризиками, з метою забезпечення незалежних процесiв 
контролю. Комiтети За виконання стратегiї управлiння ризиками вiдповiдають Великий та Малi кредитнi 

комiтети, Комiтети з управлiння проблемними активами, Комiтет з питань управлiння активами та пасивами, 
Комiтет iнформацiйної безпеки та операцiйно-технологiчних ризикiв, Бюджетний комiтет i Тарифний комiтет. 
Бiзнес-пiдроздiли У кожному бiзнес-пiдроздiлi видiлено функцiю незалежного контролю ризикiв, включаючи 

контроль розмiрiв позицiй, що пiддаються ризику, у порiвняннi зi встановленими лiмiтами, а також оцiнку 
ризику нових продуктiв i структурованих договорiв. На цьому рiвнi також забезпечується збiр повної, 

достовiрної та оперативної iнформацiї в системi оцiнки ризику i звiтностi про ризики. Внутрiшнiй аудит 
Управлiння внутрiшнього аудиту та контролю перiодично проводить аудит процесiв управлiння ризиками, що 

вiдбуваються у Банку, пiд час якого перевiряється як достатнiсть процедур, так i виконання цих процедур 
Банком. Вiддiл внутрiшнього аудиту та контролю обговорює результати проведених перевiрок i подає свої 
висновки та рекомендацiї Наглядовiй Радi i Правлiнню Банку. Надмiрна концентрацiя ризику Концентрацiї 

ризику виникають у випадку, коли ряд контрагентiв здiйснює схожi види дiяльностi, або їх дiяльнiсть ведеться 
в одному географiчному регiонi, або контрагенти володiють аналогiчними економiчними характеристиками, i 

в результатi змiни в економiчних, полiтичних та iнших умовах чинять схожий вплив на здатнiсть цих 
контрагентiв виконати договiрнi зобов’язання. Концентрацiї ризику вiдбивають вiдносну чутливiсть 

результатiв дiяльностi Банку до змiн в умовах, якi чинять вплив на певну галузь або географiчний регiон. Для 
того, щоб запобiгти надмiрнi концентрацiї ризику, полiтика та процедури Банку включають в себе спецiальнi 

принципи, спрямованi на пiдтримання диверсифiкованого портфелю. Здiйснюється управлiння встановленими 
концентрацiями ризику. Кредитний ризик Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Банку 

внаслiдок невиконання позичальником або контрагентом своїх договiрних зобов’язань перед Банком. Банк 
управляє кредитним ризиком шляхом встановлення граничного розмiру ризику (лiмiту), який Банк готовий 
прийняти за окремими контрагентами чи групою контрагентiв, що несуть загальний економiчний ризик, а 

також за допомогою монiторингу дотримання встановлених iндикаторiв ризику. За договорами, пов’язаними з 
зобов’язаннями кредитного характеру (зобов’язання за безвiдкличними невикористаними кредитними лiнiями, 
акредитивами та гарантiями), Банк несе ризики, що є аналогiчними ризикам за кредитами i що знижуються за 
допомогою тих самих процедур i полiтики контролю ризикiв. Балансова вартiсть статей звiту про фiнансовий 
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стан, включаючи похiднi iнструменти, без урахування впливу зниження ризику внаслiдок використання 
генеральних угод про взаємозалiк i угод про надання забезпечення, найбiльш точно вiдображає максимальний 

розмiр кредитного ризику за даними статтями. За фiнансовими iнструментами, що облiковуються за 
справедливою вартiстю, їх балансова вартiсть вiдображає поточний розмiр кредитного ризику, але не 

максимальний розмiр ризику, який може виникнути в майбутньому в результатi змiн у вартостi. Кредитна 
якiсть за класами фiнансових активiв Банк управляє кредитною якiстю фiнансових активiв за допомогою 

внутрiшньої системи присвоєння рейтингiв. Ця система забезпечує можливiсть сфокусованого управлiння 
iснуючими ризиками, а також дозволяє порiвнювати розмiр кредитного ризику за рiзними видами дiяльностi, 

географiчними регiонами i продуктами. Система присвоєння рейтингiв опирається на низку фiнансово-
аналiтичних методiв, а також на обробленi ринковi данi, що являють собою основну вихiдну iнформацiю для 

оцiнки ризику контрагентiв. Керiвництво оцiнює зменшення корисностi кредитiв клiєнтам шляхом оцiнки 
ймовiрностi погашення та вiдшкодування авансiв на основi аналiзу окремих позичальникiв за окремо взятими 

суттєвими кредитами, а також у сукупностi за кредитами з аналогiчними умовами та характеристиками 
ризику. Фактори, взятi до уваги при оцiнцi окремих кредитiв, включають iсторiю погашення, поточний 
фiнансовий стан позичальника, своєчаснiсть погашення та заставу, часовi рамки з виплати майбутнiх 

процентiв, стан економiчної галузi дiяльностi позичальника тощо. Для оцiнки суми зменшення корисностi 
Керiвництво оцiнює суми та строки майбутнiх платежiв у рахунок погашення основної суми та процентiв за 

кредитом, а також суми надходжень вiд продажу застави, якщо така iснує. Пiсля цього цi грошовi потоки 
дисконтуються з використанням первiсної ефективної процентної ставки за кредитом. Фактичне погашення 
основної суми заборгованостi та процентiв залежить вiд здатностi позичальникiв генерувати грошовi потоки 

вiд операцiй чи отримувати альтернативне фiнансування та може вiдрiзнятись вiд оцiнок керiвництва. 
Фактори, взятi до уваги при розрахунку колективного зменшення корисностi, мiстять у собi iсторичний досвiд 
виникнення збиткiв вiд зменшення корисностi, рiвнi прострочення за портфелем та загальнi економiчнi умови. 
Аналiз кредитної якостi класiв фiнансових активiв, представлених в звiтi про фiнансовий стан (без урахування 
резервiв на знецiнення) станом на 31 грудня 2016 р. на основi системи кредитних рейтингiв Банку (тис. грн.): 

Грошовi кошти та їх еквiваленти, за винятком готiвкових коштiв та залишкiв на рахунках в НБУ Прим. 6 
Високий рейтинг 434 726; Грошовi кошти та їх еквiваленти, за винятком готiвкових коштiв та залишкiв на 

рахунках в НБУ Стандартний рейтинг -; Грошовi кошти та їх еквiваленти, за винятком готiвкових коштiв та 
залишкiв на рахунках в НБУ Низький рейтинг -; Грошовi кошти та їх еквiваленти, за винятком готiвкових 
коштiв та залишкiв на рахунках в НБУ Кредити, за якими було виявлено ознаки зменшення корисностi -; 

Грошовi кошти та їх еквiваленти, за винятком готiвкових коштiв та залишкiв на рахунках в НБУ Усього 434 
726; Кошти в iнших банках Прим. 7 Кошти в iнших банках Високий рейтинг 143 944; Кошти в iнших банках 
Стандартний рейтинг -; Кошти в iнших банках Низький рейтинг -; Кошти в iнших банках Кредити, за якими 

було виявлено ознаки зменшення корисностi -; Кошти в iнших банках Усього 143 944; Кредити та 
заборгованiсть клiєнтiв: Прим. 8 Високий рейтинг 548 535; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: Стандартний 
рейтинг 1 967 047; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: Низький рейтинг 40 979; Кредити та заборгованiсть 

клiєнтiв: Кредити, за якими було виявлено ознаки зменшення корисностi 3 589 083; Кредити та заборгованiсть 
клiєнтiв: Усього 6 145 644; - кредити юридичним особам Високий рейтинг 465 224; - кредити юридичним 
особам Стандартний рейтинг 1 962 101; - кредити юридичним особам Низький рейтинг 38 970; - кредити 
юридичним особам Кредити, за якими було виявлено ознаки зменшення корисностi 3 122 006; - кредити 

юридичним особам Усього 5 588 301; - кредити фiзичним особам Високий рейтинг 83 311; - кредити фiзичним 
особам Стандартний рейтинг 4 946; - кредити фiзичним особам Низький рейтинг 2 009; - кредити фiзичним 
особам Кредити, за якими було виявлено ознаки зменшення корисностi 467 077; - кредити фiзичним особам 

Усього 557 343; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Прим. 9 Високий рейтинг 441; Цiннi папери в 
портфелi банку на продаж Стандартний рейтинг -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Низький рейтинг 
-; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Кредити, за якими було виявлено ознаки зменшення корисностi 
31; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Усього 472; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до 

погашення Високий рейтинг 1 000 656; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення 
Стандартний рейтинг -; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Низький рейтинг -; 

Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Кредити, за якими було виявлено ознаки 
зменшення корисностi -; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Усього 1 000 656; Iншi 
фiнансовi активи Прим. 11 Високий рейтинг 15 455; Iншi фiнансовi активи Стандартний рейтинг 466; Iншi 
фiнансовi активи Низький рейтинг 31 951; Iншi фiнансовi активи Кредити, за якими було виявлено ознаки 
зменшення корисностi 38 420; Iншi фiнансовi активи Усього 86 292; Усього Високий рейтинг 2 143 757; 
Усього Стандартний рейтинг 1 967 513; Усього Низький рейтинг 72 930; Усього Кредити, за якими було 

виявлено ознаки зменшення корисностi 3 627 534; Усього 7 811 734. Аналiз кредитної якостi класiв 
фiнансових активiв, представлених в звiтi про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2015 р. на основi системи 

кредитних рейтингiв Банку (тис. грн.): Грошовi кошти та їх еквiваленти, за винятком готiвкових коштiв та 
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залишкiв на рахунках в НБУ Прим. 6 Високий рейтинг 193 112; Грошовi кошти та їх еквiваленти, за винятком 
готiвкових коштiв та залишкiв на рахунках в НБУ Стандартний рейтинг -; Грошовi кошти та їх еквiваленти, за 

винятком готiвкових коштiв та залишкiв на рахунках в НБУ Низький рейтинг -; Грошовi кошти та їх 
еквiваленти, за винятком готiвкових коштiв та залишкiв на рахунках в НБУ Кредити, за якими було виявлено 
ознаки зменшення корисностi -; Грошовi кошти та їх еквiваленти, за винятком готiвкових коштiв та залишкiв 
на рахунках в НБУ Усього 193 112; Кошти в iнших банках Прим. 7 Високий рейтинг 143 197; Кошти в iнших 
банках Стандартний рейтинг -; Кошти в iнших банках Низький рейтинг -; Кошти в iнших банках Кредити, за 

якими було виявлено ознаки зменшення корисностi -; Кошти в iнших банках Усього 143 197; Кредити та 
заборгованiсть клiєнтiв: Прим. 8 Високий рейтинг424 473; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: Стандартний 

рейтинг 1 639 795; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: Низький рейтинг 296; Кредити та заборгованiсть 
клiєнтiв: Кредити, за якими було виявлено ознаки зменшення корисностi 4 397 157; Кредити та заборгованiсть 

клiєнтiв: Усього 6 461 721; - кредити юридичним особам Високий рейтинг 378 991; - кредити юридичним 
особам Стандартний рейтинг 1 638 264; - кредити юридичним особам Низький рейтинг -; - кредити 

юридичним особам Кредити, за якими було виявлено ознаки зменшення корисностi 3 995 538; - кредити 
юридичним особам Усього 6 461 721; - кредити фiзичним особам Високий рейтинг 45 482; - кредити фiзичним 

особам Стандартний рейтинг 1 531; - кредити фiзичним особам Низький рейтинг 296; - кредити фiзичним 
особам Кредити, за якими було виявлено ознаки зменшення корисностi 401 619; - кредити фiзичним особам 

Усього 448 928; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Прим. 9 Високий рейтинг 441; Цiннi папери в 
портфелi банку на продаж Стандартний рейтинг -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Низький рейтинг 
-; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Кредити, за якими було виявлено ознаки зменшення корисностi 
31; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Усього 472; Iншi фiнансовi активи Прим. 11 Високий рейтинг 
731 362; Iншi фiнансовi активи Стандартний рейтинг 19 744; Iншi фiнансовi активи Низький рейтинг 3 705; 
Iншi фiнансовi активи Кредити, за якими було виявлено ознаки зменшення корисностi 1 445; Iншi фiнансовi 

активи Усього 756 256; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Високий рейтинг 520 456; 
Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Стандартний рейтинг -; Депозитнi сертифiкати 
НБУ в портфелi банку до погашення Низький рейтинг -; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до 

погашення Кредити, за якими було виявлено ознаки зменшення корисностi -; Депозитнi сертифiкати НБУ в 
портфелi банку до погашення Усього 520 456; Усього Високий рейтинг 2 013 041; Усього Стандартний 

рейтинг 1 659 539; Усього 4 001; Усього Кредити, за якими було виявлено ознаки зменшення корисностi 4 398 
633; Усього Усього 8 075 214. В таблицях, наведених вище, кошти в банках, кредити клiєнтам та похiднi 

фiнансовi iнструменти з високим рейтингом є активами, за якими кредитний ризик є мiнiмальним. 
Контрагенти з добрим фiнансовим станом та/ або добрим обслуговуванням боргу вiдносяться до стандартного 
рейтингу. Низький рейтинг включає в себе активи, рейтинг яких нижче стандартного, але якi не були знецiненi 

iндивiдуально. Банк розробив процедуру перевiрки якостi кредитного портфелю для того, щоб забезпечити 
раннє виявлення можливих змiн у кредитоспроможностi контрагентiв, включаючи перiодичний перегляд 
розмiру забезпечення. Процедура перевiрки кредитної якостi дозволяє Банку оцiнити розмiр потенцiйних 

збиткiв за ризиками, що є для нього властивими, i вжити необхiдних заходiв. Концентрацiя фiнансових активiв 
та зобов’язань Банку за географiчною ознакою (тис. грн.): Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 2016 р. 

Україна 354 309; Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 2016 р. ОЕСР 430 708; Активи Грошовi кошти та їх 
еквiваленти 2016 р. СНД та iншi країни 1 832; Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 2016 р. Усього 786 849; 

Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 2015 р. Україна 214 152; Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 
2015 р. ОЕСР 188 872; Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 2015 р. СНД та iншi країни 3; Активи Грошовi 
кошти та їх еквiваленти 2015 р. Усього 403 027; Кошти в iнших банках 2016 р. Україна 14 308; Кошти в iнших 
банках 2016 р. ОЕСР 91 717; Кошти в iнших банках 2016 р. СНД та iншi країни 35 926; Кошти в iнших банках 

2016 р. Усього 141 951; Кошти в iнших банках 2015 р. Україна 13 924; Кошти в iнших банках 2015 р. ОЕСР 
111 596; Кошти в iнших банках 2015 р. СНД та iншi країни 16 732; Кошти в iнших банках 2015 р. Усього 142 
252; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 2016 р. Україна 4 000 583; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 2016 р. 

ОЕСР -; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 2016 р. СНД та iншi країни 1 053; Кредити та заборгованiсть 
клiєнтiв 2016 р. Усього 4 001 636; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 2015 р. Україна 4 653 437; Кредити та 
заборгованiсть клiєнтiв 2015 р. ОЕСР -; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 2015 р. СНД та iншi країни 877; 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 2015 р. Усього 4 654 314; Цiннi папери в портфелi банку на продаж 2016 р. 
Україна 441; Цiннi папери в портфелi банку на продаж 2016 р. ОЕСР -; Цiннi папери в портфелi банку на 
продаж 2016 р. СНД та iншi країни -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж 2016 р. Усього 441; Цiннi 
папери в портфелi банку на продаж 2015 р. Україна 441; Цiннi папери в портфелi банку на продаж 2015 р. 

ОЕСР -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж 2015 р. СНД та iншi країни -; Цiннi папери в портфелi банку 
на продаж 2015 р. Усього 441; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення 2016 р. Україна 1 
000 656; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення 2016 р. ОЕСР -; Депозитнi сертифiкати 
НБУ в портфелi банку до погашення 2016 р. СНД та iншi країни -; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi 
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банку до погашення 2016 р. Усього 1 000 656; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення 
2015 р. Україна 520 456; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення 2015 р. ОЕСР -; 
Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення 2015 р. СНД та iншi країни -; Депозитнi 

сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення 2015 р. Усього 520 456; Iншi фiнансовi активи 2016 р. 
Україна 36 613; Iншi фiнансовi активи 2016 р. ОЕСР -; Iншi фiнансовi активи 2016 р. СНД та iншi країни 17; 
Iншi фiнансовi активи 2016 р. Усього 36 630; Iншi фiнансовi активи 2015 р. Україна 35 197; Iншi фiнансовi 

активи 2015 р. ОЕСР -; Iншi фiнансовi активи 2015 р. СНД та iншi країни 699 212; Iншi фiнансовi активи 2015 
р. Усього 734 409; Активи 2016 р. Україна 5 406 910; Активи 2016 р. ОЕСР 522 425; Активи 2016 р. СНД та 

iншi країни 38 828; Активи 2016 р. Усього 5 968 163; Активи 2015 р. Україна 6 454 899; Активи 2015 р. ОЕСР 
300 468; Активи 2015 р. СНД та iншi країни 716 824; Активи 2015 р. Усього 6 454 899; Зобов’язання Кошти 

банкiв 2016 р. Україна -; Зобов’язання Кошти банкiв 2016 р. ОЕСР -; Зобов’язання Кошти банкiв 2016 р. СНД 
та iншi країни 45; Зобов’язання Кошти банкiв 2016 р. Усього 45; Зобов’язання Кошти банкiв 2015 р. Україна 
357 000; Зобов’язання Кошти банкiв 2015 р. ОЕСР -; Зобов’язання Кошти банкiв 2015 р. СНД та iншi країни 

40; Зобов’язання Кошти банкiв 2015 р. Усього 357 040; Кошти клiєнтiв 2016 р. Україна 7 392 849; Кошти 
клiєнтiв 2016 р. ОЕСР 32 443; Кошти клiєнтiв 2016 р. СНД та iншi країни 16 994; Кошти клiєнтiв 2016 р. 
Усього 7 442 286; Кошти клiєнтiв 2015 р. Україна 6 191 591; Кошти клiєнтiв 2015 р. ОЕСР 5 860; Кошти 

клiєнтiв 2015 р. СНД та iншi країни 86 222; Кошти клiєнтiв 2015 р. Усього 6 283 673; Борговi цiннi папери, 
емiтованi банком 2016 р. Україна 136 354; Борговi цiннi папери, емiтованi банком 2016 р. Усього 136 354; 

Борговi цiннi папери, емiтованi банком 2015 р. Україна 150 560; Борговi цiннi папери, емiтованi банком 2015 р. 
Усього 150 560; Субординований борг 2016 р. Україна -; Субординований борг 2016 р. ОЕСР -; 

Субординований борг 2016 р. СНД та iншi країни -; Субординований борг 2016 р. Усього -; Субординований 
борг 2015 р. Україна -; Субординований борг 2015 р. ОЕСР -; Субординований борг 2015 р. СНД та iншi 

країни 672 418; Субординований борг 2015 р. Усього 672 418; Iншi фiнансовi зобов’язання 2016 р. Україна 59 
368; Iншi фiнансовi зобов’язання 2016 р. ОЕСР 3 418; Iншi фiнансовi зобов’язання 2016 р. СНД та iншi країни 
-; Iншi фiнансовi зобов’язання 2016 р. Усього 62 786; Iншi фiнансовi зобов’язання 2015 р. Україна 12 576; Iншi 

фiнансовi зобов’язання 2015 р. ОЕСР -; Iншi фiнансовi зобов’язання 2015 р. СНД та iншi країни -; Iншi 
фiнансовi зобов’язання 2015 р. Усього 12 576; Зобов’язання 2016 р. Україна 7 588 571; Зобов’язання 2016 р. 

ОЕСР 35 861; Зобов’язання 2016 р. СНД та iншi країни 17 039; Зобов’язання 2016 р. Усього 7 641 471; 
Зобов’язання 2015 р. Україна 6 711 727; Зобов’язання 2015 р. ОЕСР 5 860; Зобов’язання 2015 р. СНД та iншi 

країни 758 680; Зобов’язання 2015 р. Усього 7 476 267; Чиста географiчна концентрацiя 2016 р. Україна (2 181 
661); Чиста географiчна концентрацiя 2016 р. ОЕСР 486 564; Чиста географiчна концентрацiя 2016 р. СНД та 

iншi країни 21 789; Чиста географiчна концентрацiя 2016 р. Усього (1 673 308); Чиста географiчна 
концентрацiя 2015 р. Україна (1 274 120); Чиста географiчна концентрацiя 2015 р. ОЕСР 294 608; Чиста 

географiчна концентрацiя 2015 р. СНД та iншi країни (41 856); Чиста географiчна концентрацiя 2015 р. Усього 
(1 021 368); Ринковий ризик Ринковий ризик полягає в тому, що змiни ринкових показникiв, таких, як 
процентнi ставки, курси цiнних паперiв, валютнi курси та кредитнi спреди (що не вiдносяться до змiн 

кредитоспроможностi боржника/кредитора), впливатимуть на доходи чи на вартiсть фiнансових iнструментiв. 
Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль ринкового ризику в межах прийнятних 

параметрiв при оптимiзацiї прибутковостi за ризик. Банк розмежовує свiй ринковий ризик мiж портфелем 
iнструментiв, призначених для торгових операцiй, i портфелем iнструментiв, не призначених для торгових 

операцiй. Портфелi iнструментiв, призначених для торгових операцiй, утримуються, головним чином, 
вiддiлом цiнних паперiв i включають позицiї, що виникають при створеннi ринку та при вiдкриттi власної 

позицiї, разом iз фiнансовими активами та зобов’язаннями, якi управляються на основi справедливої вартостi. 
Вiдповiдальнiсть за управлiння ринковим ризиком покладено на КУАП. Управлiння ризик-менеджменту несе 

вiдповiдальнiсть за розробку положень з управлiння ризиками (якi пiдлягають затвердженню Правлiнням 
Банку та Наглядовою радою) i за щоденну перевiрку дотримання цих положень. Валютний ризик Валютний 
ризик полягає в тому, що змiни офiцiйних обмiнних курсiв валют впливають на дохiд Банку або на вартiсть 
його портфелiв фiнансових iнструментiв. Банк має активи та зобов’язання, вираженi в декiлькох iноземних 

валютах. Валютний ризик виникає в тому випадку, коли фактичнi або прогнозованi активи в iноземнiй валютi 
є бiльшими або меншими, нiж зобов’язання в тiй самiй валютi. Керiвництво встановлює лiмiти та здiйснює 

постiйний монiторинг валютних позицiй у вiдповiдностi до постанов НБУ та затвердженої внутрiшньої 
методологiї. Полiтика стосовно вiдкритих валютних позицiй обмежена певними максимальними значеннями, 
встановленими у вiдповiдностi до законодавства України, i НБУ здiйснює їх ретельний щоденний монiторинг. 

Валютна позицiя Банку за монетарними активами та зобов’язаннями на 31 грудня 2016 р.: Активи Грошовi 
кошти та їх еквiваленти Гривнi 287 827; Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти Долари США 156 808; 

Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти Євро 336 526; Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти Iншi валюти 5 
688; Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти Усього 786 849; Кошти в iнших банках Гривнi -; Кошти в iнших 

банках Долари США 105 941; Кошти в iнших банках Євро 19; Кошти в iнших банках Iншi валюти 35 991; 
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Кошти в iнших банках Усього 141 951; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Гривнi 987 856; Кредити та 
заборгованiсть клiєнтiв Долари США 2 714 530; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Євро 299 250; Кредити та 
заборгованiсть клiєнтiв Iншi валюти -; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Усього 4 001 636; Цiннi папери в 

портфелi банку на продаж Гривнi 441; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Долари США -; Цiннi папери 
в портфелi банку на продаж Євро -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Iншi валюти -; Цiннi папери в 
портфелi банку на продаж Усього 441; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Гривнi 1 
000 656; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Долари США -; Депозитнi сертифiкати 

НБУ в портфелi банку до погашення Євро -; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Iншi 
валюти -; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Усього 1 000 656; Iншi фiнансовi активи 

Гривнi 31 596; Iншi фiнансовi активи Долари США 4 278; Iншi фiнансовi активи Євро 417; Iншi фiнансовi 
активи Iншi валюти 339; Iншi фiнансовi активи Усього 36 630; Усього монетарнi активи Гривнi 2 308 376; 

Усього монетарнi активи Долари США 2 981 557; Усього монетарнi активи Євро 636 212; Усього монетарнi 
активи Iншi валюти 42 018; Усього монетарнi активи Усього 5 968 163; Зобов’язання Кошти банкiв Гривнi -; 
Зобов’язання Кошти банкiв Долари США 37; Зобов’язання Кошти банкiв Євро 8; Зобов’язання Кошти банкiв 

Iншi валюти -; Зобов’язання Кошти банкiв Усього 45; Кошти клiєнтiв Гривнi 4 024 400; Кошти клiєнтiв 
Долари США 2 712 578; Кошти клiєнтiв Євро 666 536; Кошти клiєнтiв Iншi валюти 38 772; Кошти клiєнтiв 
Усього 7 442 286; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Гривнi -; Борговi цiннi папери, емiтованi банком 
Долари США 121 049; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Євро 15 305; Борговi цiннi папери, емiтованi 
банком Iншi валюти -; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Усього 136 354; Iншi фiнансовi зобов’язання 

Гривнi 44 5832; Iншi фiнансовi зобов’язання Долари США 9 574; Iншi фiнансовi зобов’язання Євро 7 771; Iншi 
фiнансовi зобов’язання Iншi валюти 858; Iншi фiнансовi зобов’язання Усього 62 786; Усього монетарнi 

зобов’язання Гривнi 4 068 983; Усього монетарнi зобов’язання Долари США 2 843 238; Усього монетарнi 
зобов’язання Євро 689 620; Усього монетарнi зобов’язання Iншi валюти 39 630; Усього монетарнi 

зобов’язання Усього 7 641 471; Чиста довга /(коротка) валютна позицiя Гривнi (1 760 607); Чиста довга 
/(коротка) валютна позицiя Долари США 138 319; Чиста довга /(коротка) валютна позицiя Євро (53 408); 

Чиста довга /(коротка) валютна позицiя Iншi валюти 2 388; Чиста довга /(коротка) валютна позицiя Усього (1 
667 989); Валютна позицiя Банка за монетарними активами та зобов’язаннями на 31 грудня 2015 р.: Активи 
Грошовi кошти та їх еквiваленти Гривнi 161 139; Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти Долари США 219 

217 ; Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти Євро 19 427; Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти Iншi 
валюти 3 244 ; Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти Усього 403 027; Кошти в iнших банках Гривнi 1 787; 

Кошти в iнших банках Долари США 123 958; Кошти в iнших банках Євро 45; Кошти в iнших банках Iншi 
валюти 16 462; Кошти в iнших банках Усього 142 252; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Гривнi 1 349 491; 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Долари США 3 022 922; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Євро 281 901; 
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Iншi валюти -; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Усього 4 654 314 ; Цiннi 

папери в портфелi банку на продаж Гривнi 441; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Долари США -; 
Цiннi папери в портфелi банку на продаж Євро -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Iншi валюти -; 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж Усього 441; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до 
погашення Гривнi 520 456; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Долари США -; 

Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Євро -; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi 
банку до погашення Iншi валюти -; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Усього 520 

456; Iншi фiнансовi активи Гривнi 32 134; Iншi фiнансовi активи Долари США 436 537; Iншi фiнансовi активи 
Євро 265 634; Iншi фiнансовi активи Iншi валюти 104; Iншi фiнансовi активи Усього 734 409; Усього 

монетарнi активи Гривнi 2 065 448; Усього монетарнi активи Долари США 3 802 634; Усього монетарнi активи 
Євро 567 007; Усього монетарнi активи Iншi валюти 19 810; Усього монетарнi активи Усього 6 454 899; 

Зобов’язання Кошти банкiв Гривнi 357 000; Зобов’язання Кошти банкiв Долари США 33; Зобов’язання Кошти 
банкiв Євро 7; Зобов’язання Кошти банкiв Iншi валюти -; Зобов’язання Кошти банкiв Усього 357 040; Кошти 

клiєнтiв Гривнi 2 884 586; Кошти клiєнтiв Долари США 3 026 740; Кошти клiєнтiв Євро 352 537; Кошти 
клiєнтiв Iншi валюти 19 810; Кошти клiєнтiв Усього 6 283 673; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Гривнi 

53; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Долари США 127 272; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Євро 
23 235; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Iншi валюти -; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Усього 
150 560; Субординований борг Гривнi -; Субординований борг Долари США 672 418; Субординований борг 

Євро -; Субординований борг Iншi валюти -; Субординований борг Усього 672 418; Iншi фiнансовi 
зобов’язання Гривнi 9 247; Iншi фiнансовi зобов’язання Долари США 2 379; Iншi фiнансовi зобов’язання Євро 

891; Iншi фiнансовi зобов’язання Iншi валюти 59; Iншi фiнансовi зобов’язання Усього 12 576; Усього 
монетарнi зобов’язання Гривнi 3 250 886; Усього монетарнi зобов’язання Долари США 3 828 842; Усього 

монетарнi зобов’язання Євро 376 670; Усього монетарнi зобов’язання Iншi валюти 19 869; Усього монетарнi 
зобов’язання Усього 7 476 267; Чиста довга /(коротка) валютна позицiя Гривнi (1 185 438); Чиста довга 

/(коротка) валютна позицiя Долари США (26 208); Чиста довга /(коротка) валютна позицiя Євро 190 337; 
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Чиста довга /(коротка) валютна позицiя Iншi валюти (59); Чиста довга /(коротка) валютна позицiя Усього (1 
021 368); Позабалансова позицiя Банку Гривнi 932 433; Позабалансова позицiя Банку Долари США (639 156); 
Позабалансова позицiя Банку Євро (256 987); Позабалансова позицiя Банку Iншi валюти (420); Позабалансова 
позицiя Банку Усього 35 870; Чиста довга /(коротка) позицiя Гривнi (253 005); Чиста довга /(коротка) позицiя 

Долари США (665 364); Чиста довга /(коротка) позицiя Євро (66 650); Чиста довга /(коротка) позицiя Iншi 
валюти (479); Чиста довга /(коротка) позицiя Усього (985 498). На 31 грудня 10-вiдсоткове послаблення курсу 

гривнi стосовно таких валют збiльшило б (зменшило б) прибуток до оподаткування та власний капiтал на 
зазначену нижче суму. Цей аналiз передбачає, що всi iншi змiннi величини, зокрема процентнi ставки, 

залишаються постiйними: Долар США 2016 р. (51 426); Долар США 2015 р.; Євро 2016 р. (5 341); Євро 2015 р. 
(6 665); На 31 грудня 10-вiдсоткове посилення курсу гривнi стосовно зазначених вище валют мало б рiвно 

протилежний вплив на прибуток до оподаткування та власних капiтал на зазначену вище суму за умови, що всi 
iншi змiннi величини залишаються постiйними. Процентний ризик Процентний ризик полягає в тому, що 

змiни процентних ставок впливають на майбутнi грошовi потоки або справедливу вартiсть фiнансових 
iнструментiв. Процентний ризик оцiнюється тим, наскiльки змiни ринкових процентних ставок впливають на 

процентну маржу i на чистий дохiд вiд процентiв. Коли строки активiв, що приносять процентний дохiд, 
вiдрiзняються вiд строкiв зобов’язань, за якими нараховуються проценти, чистий дохiд вiд процентiв 
збiльшуватиметься або зменшуватиметься в результатi змiни процентних ставок. З метою управлiння 

процентним ризиком Банку Керiвництво постiйно проводить оцiнку ринкових процентних ставок за рiзними 
видами активiв i зобов’язань, за якими нараховуються проценти. Процентна маржа за активами i 

зобов’язаннями, що мають рiзнi строки виплат, може збiльшуватись у результатi змiни ринкових процентних 
ставок. На практицi Банк змiнює процентнi ставки за активами i зобов’язаннями, виходячи з поточних 

ринкових умов i взаємних домовленостей, що оформлюються додатком до основного договору, в якому 
зазначається нова процентна ставка. Вiдповiдальнiсть за управлiння процентним ризиком покладено на КУАП 

i Кредитний комiтет Банку. КУАП встановлює основнi полiтики та пiдходи до управлiння процентним 
ризиком, включаючи максимальний розмiр кредиту та мiнiмальнi процентнi ставки за кредитами стосовно 

продуктiв, груп клiєнтiв i строкiв. Кредитний комiтет є вiдповiдальним за забезпечення виконання iнструкцiй, 
виданих КУАП. Управлiння процентним ризиком здiйснюється за допомогою методу аналiзу розриву в 

активах i зобов’язаннях, у рамках якого визначається та аналiзується рiзниця, або «розрив», мiж активами та 
зобов’язаннями, чутливими до коливань процентних ставок. Середнi ефективнi ставки процента за основними 

активами i зобов’язаннями, за якими нараховуються проценти: Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 2016 р. 
Гривня 20,6%; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 2016 р. Долари США 11,2%; Кредити та заборгованiсть 
клiєнтiв 2016 р. Євро 11,3%; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення 2016 р. Гривня 

12,0%; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення 2016 р. Долари США -; Депозитнi 
сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення 2016 р. Євро -; Iншi фiнансовi активи 2016 р. Гривня -; Iншi 
фiнансовi активи 2016 р. Долари США -; Iншi фiнансовi активи 2016 р. Євро -; Кошти банкiв 2016 р. Гривня -; 
Кошти банкiв 2016 р. Долари США -; Кошти банкiв 2016 р. Євро -; Поточнi рахунки клiєнтiв 2016 р. Гривня 

6,2%; Поточнi рахунки клiєнтiв 2016 р. Долари США 1,6%; Поточнi рахунки клiєнтiв 2016 р. Євро 0,4%; 
Строковi кошти клiєнтiв 2016 р. Гривня 18,8%; Строковi кошти клiєнтiв 2016 р. Долари США 7,8%; Строковi 

кошти клiєнтiв 2016 р. Євро 7,3%; Борговi цiннi папери, емiтованi банком 2016 р. Гривня -; Борговi цiннi 
папери, емiтованi банком 2016 р. Долари США 7,6%; Борговi цiннi папери, емiтованi банком 2016 р. Євро 

2,4%; Субординований борг 2016 р. Гривня -; Субординований борг 2016 р. Долари США -; Субординований 
борг 2016 р. Євро -; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 2015 р. Гривня 22,4%; Кредити та заборгованiсть 

клiєнтiв 2015 р. Долари США 10,8%; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 2015 р. 13,9%; Депозитнi сертифiкати 
НБУ в портфелi банку до погашення 2015 р. Гривня 22,4% Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до 
погашення 2015 р. Долари США 10,8%; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення 2015 р. 

Євро 13,9%; Iншi фiнансовi активи 2015 р. Гривня -; Iншi фiнансовi активи Долари США 0,3%; Iншi фiнансовi 
активи Євро 0,5%; Кошти банкiв 2015 р. Гривня 23,5%; Кошти банкiв 2015 р. Долари США -; Кошти банкiв 

2015 р. Євро -; Поточнi рахунки клiєнтiв 2015 р. Гривня 8,4%; Поточнi рахунки клiєнтiв 2015 р. Долари США 
2,4%; Поточнi рахунки клiєнтiв 2015 р. Євро 2,3%; Строковi кошти клiєнтiв 2015 р. Гривня 22,3%; Строковi 

кошти клiєнтiв 2015 р. Долари США 10,5%; Строковi кошти клiєнтiв 2015 р. Євро 10,1%; Борговi цiннi папери, 
емiтованi банком 2015 р. Гривня 22,4%; Борговi цiннi папери, емiтованi банком 2015 р. Долари США 9,7%; 

Борговi цiннi папери, емiтованi банком 2015 р. Євро 9,9%; Субординований борг 2015 р. Гривня -; 
Субординований борг 2015 р. Долари США 0,1%; Субординований борг 2015 р. Євро -. У разi змiни 

кон’юнктури ринку Керiвництво Банку у вiдповiдностi до умов договорiв може змiнювати процентнi ставки за 
кредитами клiєнтам. Крiм того, Банк регулярно переглядає процентнi ставки залучення коштiв клiєнтiв в 
залежностi вiд кон’юнктури ринку. Банк розраховує показник абсолютного процентного ризику або змiни 

чистого процентного доходу за сценарiєм паралельних зсувiв кривої доходностi. На 31 грудня 2016 р. 
збiльшення процентних ставок за зобов’язаннями на один вiдсоток, за умови, що всi iншi змiннi величини 
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залишаються постiйними, зменшило б чистий процентний дохiд за рiк на 5 852 тис. грн. (2015 р.: зменшило б 
на 7 978 тис. грн.). Зниження процентних ставок на один вiдсоток, за умови, що всi iншi змiннi величини 

залишаються постiйними, виявив би рiвно протилежний вплив на чистий процентний дохiд на зазначену вище 
суму. Ризик лiквiдностi Ризик лiквiдностi виникає при загальному фiнансуваннi дiяльностi та при управлiннi 

позицiями. Вiн включає як ризик неможливостi фiнансування активiв у належний строк i за належними 
ставками, так i ризик неможливостi лiквiдацiї активу за прийнятною цiною та у належний строк, а також ризик 

невиконання Банком своїх зобов’язань за виплатами при настаннi строку їх погашення у звичайних або 
непередбачених умовах. Пiдхiд керiвництва до управлiння лiквiднiстю полягає в тому, щоб забезпечити, по 
можливостi, постiйний достатнiй рiвень лiквiдностi для погашення своїх зобов’язань у належний строк, як у 
звичайних умовах, так i в надзвичайних умовах, не зазнавши при цьому невиправданих збиткiв i без ризику 

для репутацiї Банку. Банк активно пiдтримує диверсифiкованi та стабiльнi джерела фiнансування, якi 
включають випущенi борговi цiннi папери, довгостроковi та короткостроковi кредити, отриманi вiд iнших 

банкiв, мiнiмальну суму депозитiв юридичних i фiзичних осiб, а також диверсифiкованi портфелi 
високолiквiдних активiв, щоб мати можливiсть швидко та безперешкодно задовольняти непередбаченi 

потреби в лiквiдностi. Для пiдтримання короткострокової лiквiдностi Банк залучає короткостроковi депозити, 
укладає договори про зворотний викуп, купує та продає iноземну валюту, цiннi папери i банкiвськi метали. 

Для пiдтримки довгострокової лiквiдностi Банк залучає середньостроковi та довгостроковi депозити, купує та 
продає цiннi папери, регулює свою полiтику стосовно процентних ставок i контролює витрати. При управлiннi 

лiквiднiстю Банком враховується необхiднiсть формування обов’язкових резервiв в Нацiональному банку 
України, розмiр яких залежить, зокрема, вiд рiвня залучення вкладiв клiєнтiв. Банк на щоденнiй основi 

дотримується обов’язкових показникiв лiквiдностi у вiдповiдностi до вимог НБУ, в тому числi до Плану 
заходiв щодо усунення порушень економiчних нормативiв затвердженого рiшенням Акцiонера Банку та 

постановою Правлiння Нацiонального банку. Зобов’язання, якi пiдлягають погашенню за першою вимогою, 
розглядаються так, як якщо б вимога про погашення була заявлена на найбiльш ранню можливу дату. Однак 
Банк очiкує, що бiльшiсть з клiєнтiв не вимагатимуть погашення на найбiльш ранню дату, на яку Банк буде 
зобов’язаний провести вiдповiдну виплату, i вiдповiдно, таблиця не вiдбиває очiкуваних грошових потокiв, 

розрахованих Банком на пiдставi iнформацiї про вимогу вкладiв за минулi перiоди. Недисконтованi фiнансовi 
зобов’язання Банку в розрiзi строкiв, що залишились до їх погашення на пiдставi договiрних умов та iншi 
недисконтованi витрати грошових коштiв станом на 31 грудня 2016 р. (тис. грн.): Фiнансовi зобов’язання 
Кошти банкiв До 3 мiсяцiв 45; Фiнансовi зобов’язання Кошти банкiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року -; 

Фiнансовi зобов’язання Кошти банкiв Вiд одного року до п’яти рокiв -; Фiнансовi зобов’язання Кошти банкiв 
Понад п’ять рокiв -; Фiнансовi зобов’язання Кошти банкiв Усього 45; Кошти клiєнтiв До 3 мiсяцiв 4 545 178; 

Кошти клiєнтiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року 2 889 414; Кошти клiєнтiв Вiд одного року до п’яти рокiв 110 
900; Кошти клiєнтiв Понад п’ять рокiв -; Кошти клiєнтiв Усього 7 545 492; Борговi цiннi папери, емiтованi 

банком До 3 мiсяцiв 101 169; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Вiд трьох мiсяцiв до одного року 37 456; 
Борговi цiннi папери, емiтованi банком Вiд одного року до п’яти рокiв -; Борговi цiннi папери, емiтованi 

банком Понад п’ять рокiв -; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Усього 138 625; Iншi фiнансовi 
зобов’язання До 3 мiсяцiв 62 786; Iншi фiнансовi зобов’язання Вiд трьох мiсяцiв до одного року -; Iншi 

фiнансовi зобов’язання Вiд одного року до п’яти рокiв -; Iншi фiнансовi зобов’язання Понад п’ять рокiв -; Iншi 
фiнансовi зобов’язання Усього 62 786; Недисконтований грошовий вiдтiк До 3 мiсяцiв 4 709 178; 

Недисконтований грошовий вiдтiк Вiд трьох мiсяцiв до одного року 2 926 870; Недисконтований грошовий 
вiдтiк Вiд одного року до п’яти рокiв 110 900; Недисконтований грошовий вiдтiк Понад п’ять рокiв -; 

Недисконтований грошовий вiдтiк Усього 7 746 948. В графi «До 3 мiсяцiв» також враховуються кошти на 
вимогу. У таблицi поданий зведений аналiз контрактних строкiв погашення фiнансових зобов’язань Банку 
станом на 31 грудня 2016 р. У таблицi показано недисконтованi зобов’язання, що пiдлягають погашенню 

згiдно з договором. Виплати, що здiйснюються по отриманнi повiдомлення, вважаються такими, що 
пiдлягають виплатi негайно. Однак Банк розраховує на те, що багато клiєнтiв не вимагатимуть виплат одразу 

ж пiсля настання дати, коли Банк мав би здiйснити виплату згiдно з договором, i таблиця не вiдображає 
очiкуванi грошовi потоки, визначенi на основi сум депозитiв, утримуваних у минулi перiоди. Крiм того, значна 

частина залишкiв на поточних рахунках оцiнюється Керiвництвом, як умовно стабiльнi залишки. Аналiз за 
строками погашення не вiдображає стабiльностi поточних зобов’язань у минулому. Ранiше їх реалiзацiя 

вiдбувалась протягом перiоду, що є бiльшим, нiж зазначено в таблицi вище. Цi залишки вiдображенi в таблицi 
вище у складi сум, належних до виплати в перiод до 3 мiсяцiв. Недисконтованi фiнансовi зобов’язання Банку в 
розрiзi строкiв, що залишились до їх погашення на пiдставi договiрних умов та iншi недисконтованi витрати 

грошових коштiв станом на 31 грудня 2015 р. (тис. грн.): Фiнансовi зобов’язання Кошти банкiв До 3 мiсяцiв 20 
956 ; Фiнансовi зобов’язання Кошти банкiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року 330 959 ; Фiнансовi зобов’язання 
Кошти банкiв Вiд одного року до п’яти рокiв 108 327; Фiнансовi зобов’язання Кошти банкiв Понад п’ять рокiв 

-; Фiнансовi зобов’язання Кошти банкiв Усього 460 242 ; Кошти клiєнтiв До 3 мiсяцiв 4 891 833; Кошти 
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клiєнтiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року 1 555 960; Кошти клiєнтiв Вiд одного року до п’яти рокiв 28 015; 
Кошти клiєнтiв Понад п’ять рокiв -; Кошти клiєнтiв Усього 460 242; Борговi цiннi папери, емiтованi банком До 

3 мiсяцiв 153 993; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Вiд трьох мiсяцiв до одного року 1 487; Борговi 
цiннi папери, емiтованi банком Вiд одного року до п’яти рокiв -; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Понад 
п’ять рокiв -; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Усього 155 480; Субординований борг До 3 мiсяцiв 416; 
Субординований борг Вiд трьох мiсяцiв до одного року 51; Субординований борг Вiд одного року до п’яти 

рокiв 269; Субординований борг Понад п’ять рокiв 672 082; Субординований борг Усього 672 818; Iншi 
фiнансовi зобов’язання До 3 мiсяцiв 11 482; Iншi фiнансовi зобов’язання Вiд трьох мiсяцiв до одного року -; 

Iншi фiнансовi зобов’язання Вiд одного року до п’яти рокiв -; Iншi фiнансовi зобов’язання Понад п’ять рокiв -; 
Iншi фiнансовi зобов’язання Усього 11 482; Недисконтований грошовий вiдтiк До 3 мiсяцiв 5 078 680; 

Недисконтований грошовий вiдтiк Вiд трьох мiсяцiв до одного року 1 888 457; Недисконтований грошовий 
вiдтiк Вiд одного року до п’яти рокiв 136 611; Недисконтований грошовий вiдтiк Понад п’ять рокiв 672 082; 
Недисконтований грошовий вiдтiк Усього 7 775 830. В графi «До 3 мiсяцiв» також враховуються кошти на 

вимогу. Перiоди здiйснення виплат за активами i зобов’язаннями та можливiсть замiни, за прийнятною цiною, 
зобов’язань, за якими нараховуються проценти, у строки їх погашення є важливими факторами оцiнки 

лiквiдностi Банку та ризику, який виникає внаслiдок змiни процентних ставок i курсiв обмiну валют. Перiоди 
здiйснення виплат за фiнансовими активами i зобов’язаннями, за вирахуванням резервiв пiд зменшення 

корисностi, згiдно з умовами договорiв на 31 грудня 2016 р.: Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти До 3 
мiсяцiв 786 849; Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти Вiд трьох мiсяцiв до одного року -; Активи Грошовi 
кошти та їх еквiваленти Вiд одного року до п’яти рокiв -; Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти Понад п’ять 
рокiв -; Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти Усього 786 849; Кошти в iнших банках До 3 мiсяцiв 141 951; 

Кошти в iнших банках Вiд трьох мiсяцiв до одного року -; Кошти в iнших банках Вiд одного року до п’яти 
рокiв -; Кошти в iнших банках Понад п’ять рокiв -; Кошти в iнших банках Усього 141 951; Кредити та 

заборгованiсть клiєнтiв До 3 мiсяцiв 442 163; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Вiд трьох мiсяцiв до одного 
року 1 777 421; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Вiд одного року до п’яти рокiв 1 781 008; Кредити та 

заборгованiсть клiєнтiв Понад п’ять рокiв 1 044; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Усього 4 001 636; Цiннi 
папери в портфелi банку на продаж До 3 мiсяцiв -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Вiд трьох мiсяцiв 

до одного року -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Вiд одного року до п’яти рокiв -; Цiннi папери в 
портфелi банку на продаж Понад п’ять рокiв 441; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Усього 441; 

Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення До 3 мiсяцiв 1 000 656; Депозитнi сертифiкати 
НБУ в портфелi банку до погашення Вiд трьох мiсяцiв до одного року -; Депозитнi сертифiкати НБУ в 

портфелi банку до погашення Вiд одного року до п’яти рокiв -; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку 
до погашення Понад п’ять рокiв -; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Усього 1 000 

656; Iншi фiнансовi активи До 3 мiсяцiв 36 630; Iншi фiнансовi активи Вiд трьох мiсяцiв до одного року -; Iншi 
фiнансовi активи Вiд одного року до п’яти рокiв -; Iншi фiнансовi активи Понад п’ять рокiв -; Iншi фiнансовi 

активи Усього 36 630; Усього активи До 3 мiсяцiв 2 408 249; Усього активи Вiд трьох мiсяцiв до одного року 1 
777 421; Усього активи Вiд одного року до п’яти рокiв 1 781 008; Усього активи Понад п’ять рокiв 1 485; 

Усього активи Усього 5 968 163; Зобов’язання Кошти банкiв До 3 мiсяцiв 45; Зобов’язання Кошти банкiв Вiд 
трьох мiсяцiв до одного року -; Зобов’язання Кошти банкiв Вiд одного року до п’яти рокiв -; Зобов’язання 

Кошти банкiв Понад п’ять рокiв -; Зобов’язання Кошти банкiв Усього 45; Кошти клiєнтiв До 3 мiсяцiв 4 553 
365; Кошти клiєнтiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року 2 790 853; Кошти клiєнтiв Вiд одного року до п’яти 
рокiв 98 068; Кошти клiєнтiв Понад п’ять рокiв -; Кошти клiєнтiв Усього 7 442 286; Борговi цiннi папери, 

емiтованi банком До 3 мiсяцiв 100 109; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Вiд трьох мiсяцiв до одного 
року 36 245; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Вiд одного року до п’яти рокiв -; Борговi цiннi папери, 

емiтованi банком Понад п’ять рокiв -; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Усього 136 354; Iншi фiнансовi 
зобов’язання До 3 мiсяцiв 62 786; Iншi фiнансовi зобов’язання Вiд трьох мiсяцiв до одного року -; Iншi 

фiнансовi зобов’язання Вiд одного року до п’яти рокiв -; Iншi фiнансовi зобов’язання Понад п’ять рокiв -; Iншi 
фiнансовi зобов’язання Усього 62 786; Усього зобов’язання До 3 мiсяцiв 4 716 305; Усього зобов’язання Вiд 
трьох мiсяцiв до одного року 2 827 098 ; Усього зобов’язання Вiд одного року до п’яти рокiв 98 068; Усього 
зобов’язання Понад п’ять рокiв -; Усього зобов’язання Усього 7 641 471; Рiзниця лiквiдностi за перiод До 3 

мiсяцiв (2 308 056); Рiзниця лiквiдностi за перiод Вiд трьох мiсяцiв до одного року (1 049 677); Рiзниця 
лiквiдностi за перiод Вiд одного року до п’яти рокiв 1 682 940; Рiзниця лiквiдностi за перiод Понад п’ять рокiв 

-; Рiзниця лiквiдностi за перiод Усього 1 485; Кумулятивна рiзниця лiквiдностi До 3 мiсяцiв (2 308 056); 
Кумулятивна рiзниця лiквiдностi Вiд трьох мiсяцiв до одного року (3 357 733); Кумулятивна рiзниця 

лiквiдностi Вiд одного року до п’яти рокiв (1 674 739); Кумулятивна рiзниця лiквiдностi Понад п’ять рокiв (1 
673 308). В графi «До 3 мiсяцiв» також враховуються кошти на вимогу. Управлiння ризиком лiквiдностi Банку 
включає оцiнку залишкiв на поточних рахунках, а саме стабiльної частини коштiв. Станом на 31 грудня 2016 

р. стабiльна частина коштiв клiєнтiв складає 3 269 078 тис. грн. Станом на 31 грудня 2016 р. перевищення 
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короткострокових фiнансових зобов'язань Банку над короткостроковими фiнансовими активами Банку 
розраховане з врахуванням стабiльної частини коштiв клiєнтiв, як зобов'язань, фактичний строк повернення 

яких вважається невизначеним, становить 88 654 тис. грн. У таблицi показано кредити та заборгованiсть 
клiєнтiв з врахуванням простроченої кредитної заборгованостi за виключенням сформованих резервiв. При 

цьому, прострочена заборгованiсть вiднесена у перiод погашення вiд одного до п’яти рокiв у вiдповiдностi до 
судження Банку щодо можливих строкiв її стягнення. У таблицi показано фiнансовi зобов’язання, що 
пiдлягають погашенню згiдно з договором. Виплати, що здiйснюються по отриманнi повiдомлення, 

вважаються такими, що пiдлягають виплатi негайно. Однак Банк розраховує на те, що багато клiєнтiв не 
вимагатимуть виплат одразу ж пiсля настання дати, коли Банк мав би здiйснити виплату згiдно з договором, i 

таблиця не вiдображає очiкуванi грошовi потоки, визначенi на основi сум депозитiв, утримуваних у минулi 
перiоди. Крiм того, значна частина залишкiв на поточних рахунках оцiнюється Керiвництвом, як умовно 

стабiльнi залишки. Аналiз за строками погашення не вiдображає стабiльностi поточних зобов’язань у 
минулому. Ранiше їх реалiзацiя вiдбувалась протягом перiоду, що є бiльшим, нiж зазначено в таблицi вище. Цi 

залишки вiдображенi в таблицi вище у складi сум, належних до виплати в перiод до 3 мiсяцiв. Перiоди 
здiйснення виплат за фiнансовими активами i зобов’язаннями, за вирахуванням резервiв пiд зменшення 

корисностi, згiдно з умовами договорiв на 31 грудня 2015 р.: Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти До 3 
мiсяцiв 403 027; Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти Вiд трьох мiсяцiв до одного року -; Активи Грошовi 
кошти та їх еквiваленти Вiд одного року до п’яти рокiв -; Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти Понад п’ять 

рокiв -; Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти Усього 403 027; Кошти в iнших банках До 3 мiсяцiв 51 227; 
Кошти в iнших банках Вiд трьох мiсяцiв до одного року 90 785; Кошти в iнших банках Вiд одного року до 

п’яти рокiв 240; Кошти в iнших банках Понад п’ять рокiв -; Кошти в iнших банках Усього 142 252; Кредити та 
заборгованiсть клiєнтiв До 3 мiсяцiв 136 743; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Вiд трьох мiсяцiв до одного 

року 2 036 791; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Вiд одного року до п’яти рокiв 2 477 243; Кредити та 
заборгованiсть клiєнтiв Понад п’ять рокiв 3 537; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Усього 4 654 314; Цiннi 

папери в портфелi банку на продаж До 3 мiсяцiв -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Вiд трьох мiсяцiв 
до одного року -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Вiд одного року до п’яти рокiв -; Цiннi папери в 

портфелi банку на продаж Понад п’ять рокiв 441; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Усього 441; 
Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення До 3 мiсяцiв 520 456; Депозитнi сертифiкати НБУ 

в портфелi банку до погашення Вiд трьох мiсяцiв до одного року -; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi 
банку до погашення Вiд одного року до п’яти рокiв -; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до 

погашення Понад п’ять рокiв -; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Усього 520 456; 
Iншi фiнансовi активи До 3 мiсяцiв 734 409 ; Iншi фiнансовi активи Вiд трьох мiсяцiв до одного року -; Iншi 
фiнансовi активи Вiд одного року до п’яти рокiв -; Iншi фiнансовi активи Понад п’ять рокiв -; Iншi фiнансовi 

активи Усього 734 409 ; Усього активи До 3 мiсяцiв 1 845 862 ; Усього активи Вiд трьох мiсяцiв до одного 
року 2 127 576; Усього активи Вiд одного року до п’яти рокiв 2 477 483; Усього активи Понад п’ять рокiв 3 

978; Усього активи Усього 6 454 899; Зобов’язання Кошти банкiв До 3 мiсяцiв 40; Зобов’язання Кошти банкiв 
Вiд трьох мiсяцiв до одного року 267 750; Зобов’язання Кошти банкiв Вiд одного року до п’яти рокiв 89 250; 
Зобов’язання Кошти банкiв Понад п’ять рокiв -; Зобов’язання Кошти банкiв Усього 357 040; Кошти клiєнтiв 

До 3 мiсяцiв 4 420 423; Кошти клiєнтiв Вiд трьох мiсяцiв до одного року 1 489 776; Кошти клiєнтiв Вiд одного 
року до п’яти рокiв 373 474; Кошти клiєнтiв Понад п’ять рокiв -; Кошти клiєнтiв Усього 6 283 673; Борговi 

цiннi папери, емiтованi банком До 3 мiсяцiв 149 120; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Вiд трьох мiсяцiв 
до одного року 1 440; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Вiд одного року до п’яти рокiв -; Борговi цiннi 

папери, емiтованi банком Понад п’ять рокiв -; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Усього 150 560; 
Субординований борг До 3 мiсяцiв -; Субординований борг Вiд трьох мiсяцiв до одного року -; 

Субординований борг Вiд одного року до п’яти рокiв -; Субординований борг Понад п’ять рокiв 672 418; 
Субординований борг Усього 672 418; Iншi фiнансовi зобов’язання До 3 мiсяцiв 12 576; Iншi фiнансовi 

зобов’язання Вiд трьох мiсяцiв до одного року -; Iншi фiнансовi зобов’язання Вiд одного року до п’яти рокiв -; 
Iншi фiнансовi зобов’язання Понад п’ять рокiв -; Iншi фiнансовi зобов’язання Усього 12 576; Усього 

зобов’язання До 3 мiсяцiв 4 582 159; Усього зобов’язання Вiд трьох мiсяцiв до одного року 1 758 966; Усього 
зобов’язання Вiд одного року до п’яти рокiв 462 724; Усього зобов’язання Понад п’ять рокiв 672 418; Усього 
зобов’язання Усього 7 476 267; Рiзниця лiквiдностi за перiод До 3 мiсяцiв (2 736 297); Рiзниця лiквiдностi за 

перiод Вiд трьох мiсяцiв до одного року 368 610; Рiзниця лiквiдностi за перiод Вiд одного року до п’яти рокiв 
2 014 759; Рiзниця лiквiдностi за перiод Понад п’ять рокiв (668 440); Рiзниця лiквiдностi за перiод Усього (1 

021 368); Кумулятивна рiзниця лiквiдностi До 3 мiсяцiв (2 736 297); Кумулятивна рiзниця лiквiдностi Вiд трьох 
мiсяцiв до одного року (2 367 687); Кумулятивна рiзниця лiквiдностi Вiд одного року до п’яти рокiв (352 928); 

Кумулятивна рiзниця лiквiдностi Понад п’ять рокiв (1 021 368). В графi «До 3 мiсяцiв» також враховуються 
кошти на вимогу. Згiдно iз законодавством України та умовами кредитних договорiв, у випадку погiршення 

фiнансового стану позичальникiв, систематичного невиконання ними своїх зобов’язань, а також настання ряду 
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iнших факторiв Банк має право вимагати дострокового погашення заборгованостi. Операцiйний ризик 
Операцiйний ризик – це ризик, що виникає внаслiдок системного збою, помилок персоналу, шахрайства або 
зовнiшнiх подiй. Коли перестає функцiонувати система контролю, операцiйнi ризики можуть завдати шкоди 
репутацiї, мати правовi наслiдки або призвести до фiнансових збиткiв. Банк не може висунути припущення 

про те, що всi операцiйнi ризики усунутi, але за допомогою системи контролю та шляхом вiдстеження i 
вiдповiдної реакцiї на потенцiйнi ризики Банк може управляти такими ризиками. Система контролю 

передбачає ефективний подiл обов’язкiв, права доступу, процедури затвердження та узгодження, навчання 
персоналу, а також процедури оцiнки, включаючи внутрiшнiй аудит.  

28 

Операцiї з пов’язаними сторонами Банк у ходi своєї звичайної дiяльностi надає кредити клiєнтам, залучає 
депозити, а також здiйснює iншi операцiї з пов’язаними сторонами. Сторони вважаються пов’язаними, якщо 
одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону чи значно впливає на iншу сторону при прийняттi 
фiнансових i операцiйних рiшень. Умови здiйснення операцiй з пов’язаними сторонами встановлюються на 

момент проведення операцiї. Пов’язаними сторонами є Акцiонер Банку, члени Наглядової ради, члени 
Правлiння i близькi члени їх родин, компанiї, щодо яких Акцiонер, основний управлiнський персонал або 

члени їх родин здiйснюють контроль. Ключовий управлiнський персонал – це особи, що мають повноваження 
i що є вiдповiдальними за планування, управлiння та контроль за дiяльнiстю Банку, прямо чи опосередковано, 

та включають членiв Правлiння та Наглядової Ради. Пов’язаними сторонами не вважаються суб’єкти 
господарювання, просто тому, що вони мають спiльного iз Банком директора або iншого члена провiдного 

управлiнського персоналу, або тому, що член ключового управлiнського персоналу Банку має суттєвий вплив 
на iнший суб’єкт господарювання. Керiвництво Банку вважає, що умови, за якими здiйснюються операцiї з 
пов’язаними сторонами, не вiдрiзнялись вiд аналогiчних, що пропонуються для непов’язаних осiб. Операцiї 
Банку з пов’язаними сторонами та залишки на рахунках пов’язаних сторiн станом на 31 грудня 2016 р. (тис. 

грн.): Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 44,9%) Материнська компанiя -; 
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 44,9%) Найбiльшi учасники 

(акцiонери) банку -; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 44,9%) Компанiї 
пiд спiльним контролем -; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 44,9%) 

Провiдний управлiнський персонал 30; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 
44,9%) Асоцiйованi компанiї -; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 44,9%) 

Iншi пов’язанi сторони -; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 44,9%) 
Усього 30; Цiннi папери в портфелi банку на продаж (10-12% володiння для частки) Материнська компанiя -; 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж (10-12% володiння для частки) Найбiльшi учасники (акцiонери) 
банку -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж (10-12% володiння для частки) Компанiї пiд спiльним 

контролем -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж (10-12% володiння для частки) Провiдний 
управлiнський персонал -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж (10-12% володiння для частки) 

Асоцiйованi компанiї 13; Цiннi папери в портфелi банку на продаж (10-12% володiння для частки) Iншi 
пов’язанi сторони -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж (10-12% володiння для частки) Усього 13; 

Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на продаж Материнська компанiя -; Резерв пiд 
знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на продаж Найбiльшi учасники (акцiонери) банку -; Резерв пiд 

знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на продаж Компанiї пiд спiльним контролем -; Резерв пiд 
знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на продаж Провiдний управлiнський персонал -; Резерв пiд 
знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на продаж Асоцiйованi компанiї (13); Резерв пiд знецiнення 

цiнних паперiв в портфелi банку на продаж Iншi пов’язанi сторони -; Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в 
портфелi банку на продаж Усього (13); Iншi фiнансовi активи Материнська компанiя -; Iншi фiнансовi активи 

Найбiльшi учасники (акцiонери) банку -; Iншi фiнансовi активи Компанiї пiд спiльним контролем 1; Iншi 
фiнансовi активи Провiдний управлiнський персонал -; Iншi фiнансовi активи Асоцiйованi компанiї -; Iншi 

фiнансовi активи Iншi пов’язанi сторони -; Iншi фiнансовi активи Усього 1; Кошти клiєнтiв (договiрнi 
вiдсотковi ставки: UAH – 4,0%, USD – 2,5%, EUR – 3,7%) Материнська компанiя 759; Кошти клiєнтiв 

(договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 4,0%, USD – 2,5%, EUR – 3,7%) Найбiльшi учасники (акцiонери) банку 16 
525; Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 4,0%, USD – 2,5%, EUR – 3,7%) Компанiї пiд 

спiльним контролем 29 118; Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 4,0%, USD – 2,5%, EUR – 
3,7%) Провiдний управлiнський персонал 2 431; Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 4,0%, 

USD – 2,5%, EUR – 3,7%) Асоцiйованi компанiї -; Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 4,0%, 
USD – 2,5%, EUR – 3,7%) Iншi пов’язанi сторони 11 680; Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 
4,0%, USD – 2,5%, EUR – 3,7%) Усього 60 513; Iншi зобов’язання Материнська компанiя 2; Iншi зобов’язання 

Найбiльшi учасники (акцiонери) банку -; Iншi зобов’язання Компанiї пiд спiльним контролем 180; Iншi 
зобов’язання Провiдний управлiнський персонал -; Iншi зобов’язання Асоцiйованi компанiї -; Iншi 

зобов’язання Iншi пов’язанi сторони -; Iншi зобов’язання Усього 182; Залишки на рахунках пов’язаних сторiн 
станом на 31 грудня 2015 р.(тис. грн.): Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 
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44%) Материнська компанiя -; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 44%) 
Найбiльшi учасники (акцiонери) банку -; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH 

– 44%) Компанiї пiд спiльним контролем -; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: 
UAH – 44%) Провiдний управлiнський персонал 15; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi 
ставки: UAH – 44%) Асоцiйованi компанiї -; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: 
UAH – 44%) Iншi пов’язанi сторони 88; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH 
– 44%) Усього 103; Резерв пiд зменшення корисностi за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв Материнська 
компанiя -; Резерв пiд зменшення корисностi за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв Найбiльшi учасники 

(акцiонери) банку -; Резерв пiд зменшення корисностi за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв Компанiї пiд 
спiльним контролем -; Резерв пiд зменшення корисностi за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв Провiдний 

управлiнський персонал (1); Резерв пiд зменшення корисностi за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв 
Асоцiйованi компанiї -; Резерв пiд зменшення корисностi за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв Iншi 

пов’язанi сторони (17); Резерв пiд зменшення корисностi за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв Усього (18); 
Цiннi папери в портфелi банку на продаж (10-12% володiння для частки) Материнська компанiя -; Цiннi 

папери в портфелi банку на продаж (10-12% володiння для частки) Найбiльшi учасники (акцiонери) банку -; 
Цiннi папери в портфелi банку на продаж (10-12% володiння для частки) Компанiї пiд спiльним контролем -; 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж (10-12% володiння для частки) Провiдний управлiнський персонал -; 
Цiннi папери в портфелi банку на продаж (10-12% володiння для частки) Асоцiйованi компанiї 13; Цiннi 

папери в портфелi банку на продаж (10-12% володiння для частки) Iншi пов’язанi сторони -; Цiннi папери в 
портфелi банку на продаж (10-12% володiння для частки) Усього 13; Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в 

портфелi банку на продаж Материнська компанiя -; Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на 
продаж Найбiльшi учасники (акцiонери) банку -; Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на 

продаж Компанiї пiд спiльним контролем -; Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на продаж 
Провiдний управлiнський персонал -; Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на продаж 

Асоцiйованi компанiї (13); Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на продаж Iншi пов’язанi 
сторони -; Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на продаж Усього (13); Iншi фiнансовi 

активи Материнська компанiя -; Iншi фiнансовi активи Найбiльшi учасники (акцiонери) банку -; Iншi 
фiнансовi активи Компанiї пiд спiльним контролем 3; Iншi фiнансовi активи Провiдний управлiнський 

персонал -; Iншi фiнансовi активи Асоцiйованi компанiї -; Iншi фiнансовi активи Iншi пов’язанi сторони -; Iншi 
фiнансовi активи Усього 3; Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 3,4%, USD – 2,9%, EUR – 

4,0%) Материнська компанiя 869; Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 3,4%, USD – 2,9%, EUR 
– 4,0%) Найбiльшi учасники (акцiонери) банку 15 607; Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 

3,4%, USD – 2,9%, EUR – 4,0%) Компанiї пiд спiльним контролем 18 253; Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi 
ставки: UAH – 3,4%, USD – 2,9%, EUR – 4,0%) Провiдний управлiнський персонал 2 850; Кошти клiєнтiв 

(договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 3,4%, USD – 2,9%, EUR – 4,0%) Асоцiйованi компанiї -; Кошти клiєнтiв 
(договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 3,4%, USD – 2,9%, EUR – 4,0%) Iншi пов’язанi сторони 37 712; Кошти 

клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 3,4%, USD – 2,9%, EUR – 4,0%) Усього 75 291; Субординований 
борг (договiрна вiдсоткова ставка: USD – 0,1%) Материнська компанiя 672 418; Субординований борг 

(договiрна вiдсоткова ставка: USD – 0,1%) Найбiльшi учасники (акцiонери) банку -; Субординований борг 
(договiрна вiдсоткова ставка: USD – 0,1%) Компанiї пiд спiльним контролем -; Субординований борг 

(договiрна вiдсоткова ставка: USD – 0,1%) Провiдний управлiнський персонал -; Субординований борг 
(договiрна вiдсоткова ставка: USD – 0,1%) Асоцiйованi компанiї -; Субординований борг (договiрна вiдсоткова 

ставка: USD – 0,1%) Iншi пов’язанi сторони -; Субординований борг (договiрна вiдсоткова ставка: USD – 
0,1%) Усього 672 418; Операцiї Банку з пов’язаними сторонами за перiод, що закiнчується 31 грудня 2016 р. 
(тис. грн.): Процентнi доходи Материнська компанiя -; Процентнi доходи Найбiльшi учасники (акцiонери) 

банку -; Процентнi доходи Компанiї пiд спiльним контролем -; Процентнi доходи Провiдний управлiнський 
персонал 2; Процентнi доходи Асоцiйованi компанiї -; Процентнi доходи Iншi пов’язанi сторони 12; Процентнi 

доходи Усього 14; Процентнi витрати Материнська компанiя (73); Процентнi витрати Найбiльшi учасники 
(акцiонери) банку (211); Процентнi витрати Компанiї пiд спiльним контролем (663); Процентнi витрати 

Провiдний управлiнський персонал (217); Процентнi витрати Асоцiйованi компанiї -; Процентнi витрати Iншi 
пов’язанi сторони (471); Процентнi витрати Усього (1 635); Вiдновлення резерву пiд знецiнення кредитiв та 
коштiв в iнших банках Материнська компанiя -; Вiдновлення резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в 

iнших банках Найбiльшi учасники (акцiонери) банку -; Вiдновлення резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв 
в iнших банках Компанiї пiд спiльним контролем -; Вiдновлення резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в 
iнших банках Провiдний управлiнський персонал 1; Вiдновлення резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в 
iнших банках Асоцiйованi компанiї -; Вiдновлення резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках 
Iншi пов’язанi сторони 17; Вiдновлення резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках Усього 18; 

Комiсiйнi доходи Материнська компанiя -; Комiсiйнi доходи Найбiльшi учасники (акцiонери) банку -; 
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Комiсiйнi доходи Компанiї пiд спiльним контролем 61; Комiсiйнi доходи Провiдний управлiнський персонал 
72; Комiсiйнi доходи Асоцiйованi компанiї -; Комiсiйнi доходи Iншi пов’язанi сторони 45; Комiсiйнi доходи 
Усього 178; Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Материнська компанiя -; Адмiнiстративнi та iншi 
операцiйнi витрати Найбiльшi учасники (акцiонери) банку -; Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 

Компанiї пiд спiльним контролем -; Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Провiдний управлiнський 
персонал (52 897); Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Асоцiйованi компанiї -; Адмiнiстративнi та iншi 

операцiйнi витрати Iншi пов’язанi сторон - ; Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Усього (52 897); 
Операцiї Банку з пов’язаними сторонами за перiод, що закiнчується 31 грудня 2015 р. (тис. грн.): Процентнi 

доходи Материнська компанiя -; Процентнi доходи Найбiльшi учасники (акцiонери) банку -; Процентнi 
доходи Компанiї пiд спiльним контролем -; Процентнi доходи Провiдний управлiнський персонал 23; 

Процентнi доходи Асоцiйованi компанiї -; Процентнi доходи Iншi пов’язанi сторони 6; Процентнi доходи 
Усього 29; Процентнi витрати Материнська компанiя (27 625); Процентнi витрати Найбiльшi учасники 
(акцiонери) банку (107); Процентнi витрати Компанiї пiд спiльним контролем (105); Процентнi витрати 

Провiдний управлiнський персонал (142); Процентнi витрати Асоцiйованi компанiї -; Процентнi витрати Iншi 
пов’язанi сторони (563); Процентнi витрати Усього (28 542); Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв 
та коштiв в iнших банках Материнська компанiя -; Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв 
в iнших банках Найбiльшi учасники (акцiонери) банку -; Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та 

коштiв в iнших банках Компанiї пiд спiльним контролем -; Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та 
коштiв в iнших банках Провiдний управлiнський персонал -; Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв 
та коштiв в iнших банках Асоцiйованi компанiї -; Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в 
iнших банках Iншi пов’язанi сторони (17); Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших 

банках Усього (17); Комiсiйнi доходи Материнська компанiя -; Комiсiйнi доходи Найбiльшi учасники 
(акцiонери) банку 1; Комiсiйнi доходи Компанiї пiд спiльним контролем 14; Комiсiйнi доходи Провiдний 

управлiнський персонал 63; Комiсiйнi доходи Асоцiйованi компанiї -; Комiсiйнi доходи Iншi пов’язанi сторони 
3; Комiсiйнi доходи Усього 81; Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Материнська компанiя -; 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Найбiльшi учасники (акцiонери) банку -; Адмiнiстративнi та iншi 
операцiйнi витрати Компанiї пiд спiльним контролем -; Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Провiдний 

управлiнський персонал (37 195); Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Асоцiйованi компанiї -; 
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Iншi пов’язанi сторони -; Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi 
витрати Усього (37 195); Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 
грудня 2016 р.: Потенцiйнi зобов’язання з кредитування (вiдкличнi) Материнська компанiя -; Потенцiйнi 

зобов’язання з кредитування (вiдкличнi) Найбiльшi учасники (акцiонери) банку -; Потенцiйнi зобов’язання з 
кредитування (вiдкличнi) Компанiї пiд спiльним контролем -; Потенцiйнi зобов’язання з кредитування 

(вiдкличнi) Провiдний управлiнський персонал 291; Потенцiйнi зобов’язання з кредитування (вiдкличнi) 
Асоцiйованi компанiї -; Потенцiйнi зобов’язання з кредитування (вiдкличнi) Iншi пов’язанi сторони 150; 

Потенцiйнi зобов’язання з кредитування (вiдкличнi) Усього 441; Iншi права та зобов'язання за операцiями з 
пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2015 р.: Потенцiйнi зобов’язання з кредитування (вiдкличнi) 

Материнська компанiя -; Потенцiйнi зобов’язання з кредитування (вiдкличнi) Найбiльшi учасники (акцiонери) 
банку -; Потенцiйнi зобов’язання з кредитування (вiдкличнi) Компанiї пiд спiльним контролем -; Потенцiйнi 
зобов’язання з кредитування (вiдкличнi) Провiдний управлiнський персонал 205; Потенцiйнi зобов’язання з 
кредитування (вiдкличнi) Асоцiйованi компанiї -; Потенцiйнi зобов’язання з кредитування (вiдкличнi) Iншi 

пов’язанi сторони 62; Потенцiйнi зобов’язання з кредитування (вiдкличнi) Усього 267; Загальна сума кредитiв, 
наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами протягом перiоду, що закiнчився 31 

грудня 2016 р.: Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам Материнська компанiя -; Сума кредитiв, наданих 
пов’язаним сторонам Найбiльшi учасники (акцiонери) банку -; Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам 
Компанiї пiд спiльним контролем -; Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам Провiдний управлiнський 
персонал 628; Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам Асоцiйованi компанiї -; Сума кредитiв, наданих 

пов’язаним сторонам Iншi пов’язанi сторони -; Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам Усього 628; Сума 
кредитiв, погашених пов’язаними сторонами Материнська компанiя -; Сума кредитiв, погашених пов’язаними 

сторонами Найбiльшi учасники (акцiонери) банку -; Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами 
Компанiї пiд спiльним контролем -; Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами Провiдний 

управлiнський персонал 613; Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами Асоцiйованi компанiї -; Сума 
кредитiв, погашених пов’язаними сторонами Iншi пов’язанi сторони 88; Сума кредитiв, погашених 

пов’язаними сторонами Усього 701; Загальна сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам та погашених 
пов’язаними сторонами протягом перiоду, що закiнчився 31 грудня 2015 р.: Сума кредитiв, наданих 

пов’язаним сторонам Материнська компанiя -; Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам Найбiльшi 
учасники (акцiонери) банку -; Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам Компанiї пiд спiльним контролем -

; Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам Провiдний управлiнський персонал 290; Сума кредитiв, 
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наданих пов’язаним сторонам Асоцiйованi компанiї -; Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам Iншi 
пов’язанi сторони 88; Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам Усього 378; Сума кредитiв, погашених 

пов’язаними сторонами Материнська компанiя -; Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами 
Найбiльшi учасники (акцiонери) банку -; Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами Компанiї пiд 

спiльним контролем -; Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами Провiдний управлiнський персонал 
298; Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами Асоцiйованi компанiї -; Сума кредитiв, погашених 

пов’язаними сторонами Iншi пов’язанi сторони -; Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами Усього 
298; Винагорода ключовому управлiнському персоналу за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., представлена 
короткостроковими виплатами працiвникам на суму 40 513 тис. грн. (2015 р.: 36 280 тис. грн.). Винагорода 

членам Наглядової ради за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., становила 10 365 тис. грн. (2015 р.: 
винагорода членам Наглядової ради не виплачувалася).  

29 

Iнформацiя за сегментами В управлiнських цiлях Банк виокремлює три операцiйнi сегменти: Послуги 
юридичним особам. Надання кредитiв, залучення депозитiв i вiдкриття поточних рахункiв юридичним особам 

i установам, надання гарантiй i авалiв, вiдкриття акредитивiв, супроводження зовнiшньо-економiчної 
дiяльностi. Послуги фiзичним особам. Обслуговування депозитiв фiзичних осiб, надання кредитiв на споживчi 

потреби, овердрафтiв, обслуговування кредитних карт i грошових переказiв. Iнвестицiйно-банкiвська 
дiяльнiсть. Торгiвельнi операцiї з цiнними паперами та iноземною валютою, операцiї з похiдними 

iнструментами, залучення та розмiщення коштiв на мiжбанкiвському ринку, iнвестицiї в iншi фiнансовi 
iнструменти. Iнформацiя про доходи i витрати, прибутки i збитки, активи та зобов’язання за операцiйними 
сегментами Банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р. (тис. грн.): Зовнiшнi клiєнти Процентнi доходи 

Послуги юридичним особам 429 024; Зовнiшнi клiєнти Процентнi доходи Послуги фiзичним особам 71 991; 
Зовнiшнi клiєнти Процентнi доходи Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть 42 716; Зовнiшнi клiєнти Процентнi 

доходи Нерозподiленi суми -; Зовнiшнi клiєнти Процентнi доходи Усього 543 731; Комiсiйнi доходи Послуги 
юридичним особам 59 596; Комiсiйнi доходи Послуги фiзичним особа 88 316; Комiсiйнi доходи Iнвестицiйно-

банкiвська дiяльнiсть 1 535; Комiсiйнi доходи Нерозподiленi суми -; Комiсiйнi доходи Усього 149 447; 
Результат вiд операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку Послуги юридичним особам -; 

Результат вiд операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку Послуги фiзичним особам -; Результат 
вiд операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть 1 531; 

Результат вiд операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку Нерозподiленi суми -; Результат вiд 
операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку Усього 1 531; Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з 

похiдними iнструментами Послуги юридичним особам -; Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з похiдними 
iнструментами Послуги фiзичним особам -; Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з похiдними iнструментами 
Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть 119 844; Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з похiдними iнструментами 
Нерозподiленi суми -; Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з похiдними iнструментами Усього 119 844; Чистi 
доходи/(витрати) вiд операцiй з iноземними валютами Послуги юридичним особам -; Чистi доходи/(витрати) 

вiд операцiй з iноземними валютами Послуги фiзичним особам -; Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з 
iноземними валютами Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть 79 278; Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з 
iноземними валютами Нерозподiленi суми (29 298); Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з iноземними 

валютами Усього 49 980; Результат вiд переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi Послуги юридичним особам -; 
Результат вiд переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi Послуги фiзичним особам -; Результат вiд переоцiнки 

iнвестицiйної нерухомостi Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть -; Результат вiд переоцiнки iнвестицiйної 
нерухомостi Нерозподiленi суми 356 107; Результат вiд переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi Усього 356 107; 

Iншi доходи Послуги юридичним особам 1 541; Iншi доходи Послуги фiзичним особам 1 298; Iншi доходи 
Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть -; Iншi доходи Нерозподiленi суми 10 519; Iншi доходи Усього 13 358; 

Послуги юридичним особам 490 161; Послуги фiзичним особам 161 605; Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть 
244 904; Нерозподiленi суми 337 328; Усього 1 233 998; Процентнi витрати Послуги юридичним особам (187 

601); Процентнi витрати Послуги фiзичним особам (521 098); Процентнi витрати Iнвестицiйно-банкiвська 
дiяльнiсть (48 447); Процентнi витрати Нерозподiленi суми -; Процентнi витрати Усього (757 146); Комiсiйнi 
витрати Послуги юридичним особам (910); Комiсiйнi витрати Послуги фiзичним особам (42 576); Комiсiйнi 

витрати Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть (14 991); Комiсiйнi витрати Нерозподiленi суми -; Комiсiйнi 
витрати Усього (58 477); Вiдновлення / (Вiдрахування до) резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших 

банках Послуги юридичним особам (543 256); Вiдновлення / (Вiдрахування до) резерву пiд знецiнення 
кредитiв та коштiв в iнших банках Послуги фiзичним особам (102 436); Вiдновлення / (Вiдрахування до) 

резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть (506); 
Вiдновлення / (Вiдрахування до) резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках Нерозподiленi 

суми -; Вiдновлення / (Вiдрахування до) резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках Усього (646 
198); Iншi витрати вiд зменшення корисностi та створення резервiв Послуги юридичним особам 872; Iншi 

витрати вiд зменшення корисностi та створення резервiв Послуги фiзичним особам -; Iншi витрати вiд 
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зменшення корисностi та створення резервiв Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть (24 345); Iншi витрати вiд 
зменшення корисностi та створення резервiв Нерозподiленi суми (3 397); Iншi витрати вiд зменшення 

корисностi та створення резервiв Усього (26 870); Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Послуги 
юридичним особа (58 447); Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Послуги фiзичним особам (155 661); 
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть (11 491); Адмiнiстративнi та 
iншi операцiйнi витрати Нерозподiленi суми (194 025); Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Усього 

(419 624); Результати сегменту Послуги юридичним особа (299 181); Результати сегменту Послуги фiзичним 
особам (660 166); Результати сегменту Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть 145 124; Результати сегменту 

Нерозподiленi суми 139 906; Результати сегменту Усього (674 317); Витрати з податку на прибуток Послуги 
юридичним особа -; Витрати з податку на прибуток Послуги фiзичним особам -; Витрати з податку на 

прибуток Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть -; Витрати з податку на прибуток Нерозподiленi суми 117 727; 
Витрати з податку на прибуток Усього 117 727; Прибуток/(збиток) за рiк Послуги юридичним особа (299 181); 

Прибуток/(збиток) за рiк Послуги фiзичним особам (660 166); Прибуток/(збиток) за рiк Iнвестицiйно-
банкiвська дiяльнiсть 145 124; Прибуток/(збиток) за рiк Нерозподiленi суми 257 633; Прибуток/(збиток) за рiк 
Усього (556 590); Активи сегменту Послуги юридичним особа 3 853 476; Активи сегменту Послуги фiзичним 

особам 174 567; Активи сегменту Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть 1 948 233; Активи сегменту 
Нерозподiленi суми 1 894 922; Активи сегменту Усього 7 871 198; Зобов’язання сегменту Послуги юридичним 

особа 2 930 008; Зобов’язання сегменту Послуги фiзичним особам 4 714 520; Зобов’язання сегменту 
Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть 9 029; Зобов’язання сегменту Нерозподiленi суми 28 752; Зобов’язання 

сегменту Усього 7 682 309; Усього 15 025; Нерозподiленi суми доходiв являють собою переоцiнку валютних 
статей балансу звiту про фiнансовий стан, а також iншi доходи, не пов’язанi з основною операцiйною 
дiяльнiстю Банку. Iншi нерозподiленi витрати представленi загальнобанкiвськими адмiнiстративними 
витратами та iншими витратами вiд зменшення корисностi активiв. Керiвництво здiйснює контроль 

результатiв операцiйної дiяльностi кожного пiдроздiлу окремо для цiлей прийняття рiшень про розподiл 
ресурсiв i оцiнку результатiв дiяльностi. Результати дiяльностi сегментiв визначаються iнакше, нiж у 

фiнансовiй звiтностi. Облiк податку на прибуток здiйснюється на загальнiй основi та не розподiляється мiж 
операцiйними сегментами. У 2016 i 2015 рр. Банк не отримував виручки вiд операцiй з одним зовнiшнiм 

клiєнтом або контрагентом, яка склала б 10 або бiльш вiдсоткiв вiд загальної виручки. Банк здiйснює свою 
дiяльнiсть на територiї України, та практично уся його виручка за 2016 та 2015 рр. отримана вiд українських 

клiєнтiв та контрагентiв. Станом на 31 грудня 2016 р. всi необоротнi активи знаходились на територiї України 
(2015 р.: 100%), в тому числi на територiї АТО - 0,2% (2015 р.: 0,3%), на територiї Криму – 0,9% (2015р.: 

1,3%). Географiчна концентрацiя фiнансових активiв та зобов’язань представлена у Примiтцi 27. Iнформацiя 
про доходи i витрати, прибутки, активи та зобов’язання за операцiйними сегментами Банку за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2015 р. (тис. грн.): Зовнiшнi клiєнти Процентнi доходи Послуги юридичним особам 916 
217; Зовнiшнi клiєнти Процентнi доходи Послуги фiзичним особам 106 652; Зовнiшнi клiєнти Процентнi 

доходи Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть 10 741; Зовнiшнi клiєнти Процентнi доходи Нерозподiленi суми -; 
Зовнiшнi клiєнти Процентнi доходи Усього 1 033 610; Комiсiйнi доходи Послуги юридичним особам 109 555; 
Комiсiйнi доходи Послуги фiзичним особам 80 811; Комiсiйнi доходи Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть 156; 
Комiсiйнi доходи Нерозподiленi суми -; Комiсiйнi доходи Усього 190 522; Результат вiд операцiй з цiнними 

паперами в портфелi банку на продаж Послуги юридичним особам -; Результат вiд операцiй з цiнними 
паперами в портфелi банку на продаж Послуги фiзичним особам -; Результат вiд операцiй з цiнними паперами 

в портфелi банку на продаж Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть 13 429; Результат вiд операцiй з цiнними 
паперами в портфелi банку на продаж Нерозподiленi суми -; Результат вiд операцiй з цiнними паперами в 
портфелi банку на продаж Усього 13 429; Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з похiдними iнструментами 
Послуги юридичним особам -; Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з похiдними iнструментами Послуги 

фiзичним особам -; Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з похiдними iнструментами Iнвестицiйно-банкiвська 
дiяльнiсть 172 794; Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з похiдними iнструментами Нерозподiленi суми -; 

Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з похiдними iнструментами Усього 172 794; Чистi доходи/(витрати) вiд 
операцiй з iноземними валютами Послуги юридичним особам -; Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з 
iноземними валютами Послуги фiзичним особам -; Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з iноземними 

валютами Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть 37 851; Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з iноземними 
валютами Нерозподiленi суми (83 365); Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з iноземними валютами Усього 
(45 514); Результат вiд переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi Послуги юридичним особам -; Результат вiд 
переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi Послуги фiзичним особам -; Результат вiд переоцiнки iнвестицiйної 

нерухомостi Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть -; Результат вiд переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi 
Нерозподiленi суми 63 509; Результат вiд переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi Усього 63 509; Iншi доходи 

Послуги юридичним особам 483; Iншi доходи Послуги фiзичним особам 66; Iншi доходи Iнвестицiйно-
банкiвська дiяльнiсть -; Iншi доходи Нерозподiленi суми 11 452; Iншi доходи Усього 12 001; Послуги 
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юридичним особам 1 026 255; Послуги фiзичним особам 187 529; Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть 234 971; 
Нерозподiленi суми (8 404); Усього 1 440 351; Процентнi витрати Послуги юридичним особам (236 197); 

Процентнi витрати Послуги фiзичним особам (476 772); Процентнi витрати Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть 
(98 687); Процентнi витрати Нерозподiленi суми (27 610); Процентнi витрати Усього (839 266); Комiсiйнi 
витрати Послуги юридичним особам -; Комiсiйнi витрати Послуги фiзичним особам -; Комiсiйнi витрати 
Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть (36 153); Комiсiйнi витрати Нерозподiленi суми -; Комiсiйнi витрати 

Усього (36 153); Вiдновлення / (Вiдрахування до) резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках 
Послуги юридичним особам 147 221; Вiдновлення / (Вiдрахування до) резерву пiд знецiнення кредитiв та 
коштiв в iнших банках Послуги фiзичним особам (120 731); Вiдновлення / (Вiдрахування до) резерву пiд 
знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть (986); Вiдновлення / 

(Вiдрахування до) резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках Нерозподiленi суми -; 
Вiдновлення / (Вiдрахування до) резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках Усього 25 504; 

Iншi витрати вiд зменшення корисностi та створення резервiв Послуги юридичним особам (825); Iншi витрати 
вiд зменшення корисностi та створення резервiв Послуги фiзичним особам -; Iншi витрати вiд зменшення 

корисностi та створення резервiв Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть (69); Iншi витрати вiд зменшення 
корисностi та створення резервiв Нерозподiленi суми (17 605); Iншi витрати вiд зменшення корисностi та 

створення резервiв Усього (18 499); Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Послуги юридичним особам 
(35 190); Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Послуги фiзичним особам (163 174); Адмiнiстративнi та 

iншi операцiйнi витрати Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть (9 713); Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi 
витрати Нерозподiленi суми (134 696); Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Усього (342 773); 

Результати сегменту Послуги юридичним особам 901 264; Результати сегменту Послуги фiзичним особам (573 
148); Результати сегменту Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть 89 363; Результати сегменту Нерозподiленi суми 
(188 315); Результати сегменту Усього 229 164; Витрати з податку на прибуток Послуги юридичним особам -; 

Витрати з податку на прибуток Послуги фiзичним особам -; Витрати з податку на прибуток Iнвестицiйно-
банкiвська дiяльнiсть -; Витрати з податку на прибуток Нерозподiленi суми 79 901; Витрати з податку на 

прибуток Усього 79 901; Прибуток/(збиток) за рiк Послуги юридичним особам 901 264; Прибуток/(збиток) за 
рiк Послуги фiзичним особам (573 148); Прибуток/(збиток) за рiк Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть 89 363; 

Прибуток/(збиток) за рiк Нерозподiленi суми (108 414); Прибуток/(збиток) за рiк Усього 309 065; Активи 
сегменту Послуги юридичним особам 4 497 848; Активи сегменту Послуги фiзичним особам 162 875; Активи 

сегменту Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть 1 794 275; Активи сегменту Нерозподiленi суми 1 108 802; 
Активи сегменту Усього 7 563 800; Зобов’язання сегменту Послуги юридичним особам 2 581 087; 

Зобов’язання сегменту Послуги фiзичним особам 3 867 864; Зобов’язання сегменту Iнвестицiйно-банкiвська 
дiяльнiсть 359 694; Зобов’язання сегменту Нерозподiленi суми 696 922; Зобов’язання сегменту Усього 7 505 

567; Надходження основних засобiв Усього 16 663.  

30 

Похiднi фiнансовi iнструменти Нижче у таблицi наведена справедлива вартiсть похiдних фiнансових 
iнструментiв, облiкованих у складi активiв або зобов’язань. Станом на 31 грудня 2016 року Банк мав 

контракти на умовах FX своп на наступних умовах: Розмiщення UAH/залучення USD Основна сума за 
справедливою вартiстю активiв до отримання 657 786; Розмiщення UAH/залучення USD Основна сума за 

справедливою вартiстю активiв до вiдправлення 654 487; Розмiщення UAH/залучення USD Позитивна 
справедлива вартiсть активiв 8 857; Розмiщення UAH/залучення USD Вiд’ємна справедлива вартiсть 

зобов’язань 5 558; Усього по похiдним iнструментам Основна сума за справедливою вартiстю активiв до 
отримання 657 786; Усього по похiдним iнструментам Основна сума за справедливою вартiстю активiв до 
вiдправлення 654 487; Усього по похiдним iнструментам Позитивна справедлива вартiсть активiв 8 857; 

Усього по похiдним iнструментам Вiд’ємна справедлива вартiсть зобов’язань 5 558; Станом на 31 грудня 2015 
року Банк мав контракти на умовах FX своп на наступних умовах: Розмiщення UAH/залучення USD Основна 

сума за справедливою вартiстю активiв до отримання 774 159; Розмiщення UAH/залучення USD Основна сума 
за справедливою вартiстю активiв до вiдправлення 750 750; Розмiщення UAH/залучення USD Позитивна 

справедлива вартiсть активiв 23 409; Розмiщення UAH/залучення USD Вiд’ємна справедлива вартiсть 
зобов’язань -; Розмiщення UAH/залучення EUR Основна сума за справедливою вартiстю активiв до отримання 

158 098; Розмiщення UAH/залучення EUR Основна сума за справедливою вартiстю активiв до вiдправлення 
153 119; Розмiщення UAH/залучення EUR Позитивна справедлива вартiсть активiв 4 979; Розмiщення 

UAH/залучення EUR Вiд’ємна справедлива вартiсть зобов’язань -; Розмiщення USD/залучення EUR Основна 
сума за справедливою вартiстю активiв до отримання 209 980; Розмiщення USD/залучення EUR Основна сума 

за справедливою вартiстю активiв до вiдправлення 211 930; Розмiщення USD/залучення EUR Позитивна 
справедлива вартiсть активiв -; Розмiщення USD/залучення EUR Вiд’ємна справедлива вартiсть зобов’язань 1 
950; Усього по похiдним iнструментам Основна сума за справедливою вартiстю активiв до отримання 1 142 

237; Усього по похiдним iнструментам Основна сума за справедливою вартiстю активiв до вiдправлення 1 115 
799; Усього по похiдним iнструментам Позитивна справедлива вартiсть активiв 28 388; Усього по похiдним 
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iнструментам Вiд’ємна справедлива вартiсть зобов’язань 1 950.  

31 

Оцiнка справедливої вартостi Банк застосовує таку iєрархiчну структуру методiв оцiнки для визначення та 
розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв: - Рiвень 1: котирування 

(нескоригованi) на активних ринках за iдентичними активами чи зобов’язаннями, якi доступнi на дату оцiнки. 
- Рiвень 2: моделi оцiнки, за якими усi вхiднi данi, що мають суттєвий вплив на вiдображену у звiтностi суму 
справедливої вартостi, прямо чи опосередковано ґрунтуються на iнформацiї, яка спостерiгається на ринку. - 

Рiвень 3: моделi оцiнки, що використовують вхiднi данi, що мають суттєвий вплив на вiдображену у звiтностi 
суму справедливої вартостi, якi не ґрунтуються на iнформацiї, яка спостерiгається на ринку. Станом на 31 

грудня 2016 та 2015 рокiв не вiдбувалось перемiщення мiж 1 i 2 рiвнями iєрархiї справедливої вартостi. Для 
цiлей розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть Банк визначив класи активiв i зобов’язань на пiдставi 

природи, характеристик i ризикiв за активом або зобов’язанням, а також рiвень iєрархiї джерел справедливої 
вартостi: 31 грудня 2016 р. Iншi фiнансовi активи Похiднi фiнансовi активи Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка 

справедливої вартостi з використанням Рiвень 1-; 31 грудня 2016 р. Iншi фiнансовi активи Похiднi фiнансовi 
активи Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 2 8 857; 31 грудня 2016 р. 

Iншi фiнансовi активи Похiднi фiнансовi активи Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з 
використанням Рiвень 3 -; 31 грудня 2016 р. Iншi фiнансовi активи Похiднi фiнансовi активи Дата оцiнки 
31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень Усього 8 857; Основнi засоби Будiвлi, 

споруди Дата оцiнки 01.11.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 -; Основнi засоби 
Будiвлi, споруди Дата оцiнки 01.11.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 2 189 008; 

Основнi засоби Будiвлi, споруди Дата оцiнки 01.11.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 
3 -; Основнi засоби Будiвлi, споруди Дата оцiнки 01.11.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням 

Усього 189 008; Iнвестицiйна нерухомiсть Дата оцiнки 01.11.2016 Оцiнка справедливої вартостi з 
використанням Рiвень 1 -; Iнвестицiйна нерухомiсть Дата оцiнки 01.11.2016 Оцiнка справедливої вартостi з 
використанням Рiвень 2 1 276 502; Iнвестицiйна нерухомiсть Дата оцiнки 01.11.2016 Оцiнка справедливої 

вартостi з використанням Рiвень 3 -; Iнвестицiйна нерухомiсть Дата оцiнки 01.11.2016 Оцiнка справедливої 
вартостi з використанням Усього 1 276 502; Активи, справедлива вартiсть яких розкривається Грошовi кошти 

та їх еквiваленти Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 -; Активи, 
справедлива вартiсть яких розкривається Грошовi кошти та їх еквiваленти Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка 

справедливої вартостi з використанням Рiвень 2 -; Активи, справедлива вартiсть яких розкривається Грошовi 
кошти та їх еквiваленти Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 3 786 

849; Активи, справедлива вартiсть яких розкривається Грошовi кошти та їх еквiваленти Дата оцiнки 31.12.2016 
Оцiнка справедливої вартостi з використанням Усього 786 849; Кошти в iнших банках Дата оцiнки Оцiнка 
справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 -; Кошти в iнших банках Дата оцiнки Оцiнка справедливої 

вартостi з використанням Рiвень 2 -; Кошти в iнших банках Дата оцiнки Оцiнка справедливої вартостi з 
використанням Рiвень 3 141 951; Кошти в iнших банках Дата оцiнки Оцiнка справедливої вартостi з 

використанням Усього 141 951; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Дата оцiнки Оцiнка справедливої вартостi 
з використанням Рiвень 1 -; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Дата оцiнки Оцiнка справедливої вартостi з 
використанням Рiвень 2 -; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Дата оцiнки Оцiнка справедливої вартостi з 
використанням Рiвень 3 4 001 636; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Дата оцiнки Оцiнка справедливої 

вартостi з використанням Усього 4 001 636; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Дата оцiнки 31.12.2016 
Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 2 -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Дата 

оцiнки 31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 3 441; Цiннi папери в портфелi банку 
на продаж Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Усього 441; Депозитнi 
сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з 

використанням Рiвень 3 1 000 656; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Дата оцiнки 
31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Усього 1 000 656; Iншi фiнансовi активи Дата оцiнки 

31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 -; Iншi фiнансовi активи Дата оцiнки 
31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 2 -; Iншi фiнансовi активи Дата оцiнки 

31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 3 27 773; Iншi фiнансовi активи Дата оцiнки 
31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Усього 27 773; Зобов’язання, що оцiнюються за 

справедливою вартiстю Iншi фiнансовi зобов’язання Похiднi фiнансовi зобов’язання Дата оцiнки 31.12.2016 
Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 -; Зобов’язання, що оцiнюються за справедливою 

вартiстю Iншi фiнансовi зобов’язання Похiднi фiнансовi зобов’язання Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка 
справедливої вартостi з використанням Рiвень 2 5 558; Зобов’язання, що оцiнюються за справедливою 
вартiстю Iншi фiнансовi зобов’язання Похiднi фiнансовi зобов’язання Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка 

справедливої вартостi з використанням Рiвень 3 -; Зобов’язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю 
Iншi фiнансовi зобов’язання Похiднi фiнансовi зобов’язання Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка справедливої 

вартостi з використанням Усього 5 558; Зобов’язання, справедлива вартiсть яких розкривається Кошти банкiв 
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Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 -; Зобов’язання, справедлива 
вартiсть яких розкривається Кошти банкiв Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з 

використанням Рiвень 2 -; Зобов’язання, справедлива вартiсть яких розкривається Кошти банкiв Дата оцiнки 
31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 3 45; Зобов’язання, справедлива вартiсть 
яких розкривається Кошти банкiв Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням 

Усього 45; Кошти клiєнтiв Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 -; 
Кошти клiєнтiв Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 2 -; Кошти 

клiєнтiв Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 3 7 442 286; Кошти 
клiєнтiв Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Усього 7 442 286; Борговi цiннi 

папери, емiтованi банком Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 -; 
Борговi цiннi папери, емiтованi банком Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням 

Рiвень 2 -; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з 
використанням Рiвень 3 136 354; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Дата оцiнки 31.12.2016 Оцiнка 

справедливої вартостi з використанням Усього 136 354; Iншi фiнансовi зобов’язання Дата оцiнки 31.12.2016 
Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 -; Iншi фiнансовi зобов’язання Дата оцiнки 31.12.2016 
Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 2 -; Iншi фiнансовi зобов’язання Дата оцiнки 31.12.2016 

Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 3 57 228; Iншi фiнансовi зобов’язання Дата оцiнки 
31.12.2016 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Усього 57 228; 31 грудня 2015 р .Активи, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю Iншi фiнансовi активи Похiднi фiнансовi активи Дата оцiнки 31.12.2015 
Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 -; 31 грудня 2015 р .Активи, що оцiнюються за 
справедливою вартiстю Iншi фiнансовi активи Похiднi фiнансовi активи Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка 

справедливої вартостi з використанням Рiвень 2 28 388; 31 грудня 2015 р .Активи, що оцiнюються за 
справедливою вартiстю Iншi фiнансовi активи Похiднi фiнансовi активи Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка 

справедливої вартостi з використанням Рiвень 3 -; 31 грудня 2015 р .Активи, що оцiнюються за справедливою 
вартiстю Iншi фiнансовi активи Похiднi фiнансовi активи Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi 

з використанням Усього 28 388; Основнi засоби та нематерiальнi активи Дата оцiнки 01.11.2015 Оцiнка 
справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 -; Основнi засоби та нематерiальнi активи Дата оцiнки 

01.11.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 2 195 604; Основнi засоби та нематерiальнi 
активи Дата оцiнки 01.11.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 3 -; Основнi засоби та 

нематерiальнi активи Дата оцiнки 01.11.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Усього 195 604; 
Iнвестицiйна нерухомiсть Дата оцiнки 01.11.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 -; 

Iнвестицiйна нерухомiсть Дата оцiнки 01.11.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 2 319 
597; Iнвестицiйна нерухомiсть Дата оцiнки 01.11.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 3 
-; Iнвестицiйна нерухомiсть Дата оцiнки 01.11.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Усього 319 
597; Активи, справедлива вартiсть яких розкривається Грошовi кошти та їх еквiваленти Дата оцiнки 31.12.2015 

Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 -; Активи, справедлива вартiсть яких розкривається 
Грошовi кошти та їх еквiваленти Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 
2 -; Активи, справедлива вартiсть яких розкривається Грошовi кошти та їх еквiваленти Дата оцiнки 31.12.2015 

Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 3 403 027; Активи, справедлива вартiсть яких 
розкривається Грошовi кошти та їх еквiваленти Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з 

використанням Усього 403 027; Кошти в iнших банках Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з 
використанням Рiвень 1 -; Кошти в iнших банках Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з 
використанням Рiвень 2 -; Кошти в iнших банках Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з 

використанням Рiвень 3 142 252; Кошти в iнших банках Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з 
використанням Усього 142 252; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка 

справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 -; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Дата оцiнки 31.12.2015 
Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 2 -; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Дата оцiнки 
31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 3 4 654 314; Кредити та заборгованiсть 

клiєнтiв Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Усього 4 654 314; Цiннi папери 
в портфелi банку на продаж Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 -; 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з 
використанням Рiвень 2 441; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка 

справедливої вартостi з використанням Рiвень 3 -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Дата оцiнки 
31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Усього 441; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi 

банку до погашення Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 -; 
Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої 

вартостi з використанням Рiвень 2 -; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Дата оцiнки 
31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 3 520 456; Депозитнi сертифiкати НБУ в 
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портфелi банку до погашення Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Усього 
520 456; Iншi фiнансовi активи Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 
-; Iншi фiнансовi активи Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 2 -; Iншi 
фiнансовi активи Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 3 706 021; Iншi 

фiнансовi активи Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Усього 706 021; 
Зобов’язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю Iншi фiнансовi зобов’язання Похiднi фiнансовi 

зобов’язання Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 -; Зобов’язання, 
що оцiнюються за справедливою вартiстю Iншi фiнансовi зобов’язання Похiднi фiнансовi зобов’язання Дата 

оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 2 1 950; Зобов’язання, що оцiнюються 
за справедливою вартiстю Iншi фiнансовi зобов’язання Похiднi фiнансовi зобов’язання Дата оцiнки 31.12.2015 

Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 3 -; Зобов’язання, що оцiнюються за справедливою 
вартiстю Iншi фiнансовi зобов’язання Похiднi фiнансовi зобов’язання Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка 

справедливої вартостi з використанням Усього 1 950; Зобов’язання, справедлива вартiсть яких розкривається 
Кошти банкiв Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 -; Зобов’язання, 
справедлива вартiсть яких розкривається Кошти банкiв Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з 
використанням Рiвень 2 -; Зобов’язання, справедлива вартiсть яких розкривається Кошти банкiв Дата оцiнки 

31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 3 357 040; Зобов’язання, справедлива 
вартiсть яких розкривається Кошти банкiв Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з 

використанням Усього 357 040; Кошти клiєнтiв Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з 
використанням Рiвень 1 -; Кошти клiєнтiв Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з 
використанням Рiвень 2 -; Кошти клiєнтiв Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з 

використанням Рiвень 3 6 283 673; Кошти клiєнтiв Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з 
використанням Усього 6 283 673; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка 
справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 -; Борговi цiннi папери, емiтованi банком Дата оцiнки 

31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 2 -; Борговi цiннi папери, емiтованi банком 
Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 3 150 560; Борговi цiннi папери, 

емiтованi банком Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Усього 150 560; 
Субординований борг Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 -; 
Субординований борг Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 2 -; 

Субординований борг Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 3 672 418; 
Субординований борг Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Усього 672 418; 
Iншi фiнансовi зобов’язання Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 1 -; 
Iншi фiнансовi зобов’язання Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 2 -; 
Iншi фiнансовi зобов’язання Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням Рiвень 3 10 

626; Iншi фiнансовi зобов’язання Дата оцiнки 31.12.2015 Оцiнка справедливої вартостi з використанням 
Усього 10 626; Для визначення справедливою вартостi застосовувались наступнi методи та припущення: 

Керiвництво визначило, що справедлива вартiсть грошових коштiв, короткострокових фiнансових активiв i 
зобов’язань та iнших активiв i зобов’язань приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi, оскiльки зазначенi 

iнструменти мають нетривалий термiн погашення. Основнi засоби (будiвлi) та iнвестицiйна нерухомiсть. Для 
визначення справедливої вартостi будiвель та iнвестицiйної нерухомостi Банк залучає незалежних оцiнювачiв, 
при цьому використовується метод порiвняння продажiв, який базується на цiнах операцiй об’єктiв, якi мають 

подiбний характер, мiсце розташування та стан. Фiнансовi активи, доступнi для продажу. Фiнансовi активи, 
доступнi для продажу, вартiсть яких визначається за допомогою будь - якої методики оцiнки, представленi 

акцiями, якi не обертаються на активному ринку, та паями. Вартiсть цих активiв визначається за допомогою 
моделей, якi в одних випадках включають виключно данi, що спостерiгаються на ринку, а в iнших – данi, що 

спостерiгаються, так i тi, що не спостерiгаються на ринку. Вхiднi данi, що не спостерiгаються на ринку, 
включають припущення у вiдношеннi майбутнiх фiнансових показникiв об’єкту iнвестицiй, характеру його 

ризикiв, а також економiчнi припущення, що стосуються галузi та географiчної юрисдикцiї, в якiй об’єкт 
iнвестицiй здiйснює свою дiяльнiсть. Похiднi iнструменти. Похiднi iнструменти, вартiсть яких визначається за 
допомогою методик оцiнки, вихiднi данi для яких спостерiгаються на ринку, являють собою головним чином 

валютнi свопи та форварднi валютнi контракти. Методика оцiнки включає модель визначення цiни форвардiв i 
свопiв, що передбачає дисконтування результатiв переоцiнки (розрахунки приведеної вартостi). Модель 

об’єднує в собi вхiднi данi щодо форвардних та спот курсiв валют. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв. Банк 
оцiнює кредити i заборгованiсть клiєнтiв, дебiторську заборгованiсть на пiдставi таких параметрiв, як 

процентнi ставки, фактори ризику, iндивiдуальна платоспроможнiсть позичальника. На пiдставi зазначеної 
оцiнки для облiку очiкуваних збиткiв за цими активами створюються оцiночнi резерви. Кошти клiєнтiв. 

Справедлива вартiсть залучених коштiв визначається за допомогою методу дисконтування грошових потокiв з 
використанням ставки дисконтування, яка вiдображає вартiсть залучення Банком коштiв клiєнтiв на кiнець 
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звiтного перiоду. Власний кредитний ризик невиконання зобов’язань станом на 31 грудня 2016 р. оцiнюється 
як незначний.  

32 

Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки Фiнансовi активи за категорiями оцiнки на 31 грудня 
2016 р.: Грошовi кошти та їх еквiваленти Кредити та дебiторська заборгованiсть 786 849; Грошовi кошти та їх 
еквiваленти Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку (збитку) -; 

Грошовi кошти та їх еквiваленти Фiнансовi активи наявнi для продажу -; Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Усього 786 849; Кошти в iнших банках Кредити та дебiторська заборгованiсть 141 951; Кошти в iнших банках 

Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку (збитку) -; Кошти в 
iнших банках Фiнансовi активи наявнi для продажу -; Кошти в iнших банках Усього 786 849; Кредити та 

заборгованiсть клiєнтiв Кредити та дебiторська заборгованiсть 4 001 636; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку (збитку) -; Кредити та 
заборгованiсть клiєнтiв Фiнансовi активи наявнi для продажу -; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Усього 4 
001 636; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Кредити та дебiторська заборгованiсть -; Цiннi папери в 

портфелi банку на продаж Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як 
прибутку (збитку) -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Фiнансовi активи наявнi для продажу 441; Цiннi 

папери в портфелi банку на продаж Усього 441; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення 
Кредити та дебiторська заборгованiсть 1 000 656; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення 

Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку (збитку) -; Депозитнi 
сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Фiнансовi активи наявнi для продажу -; Депозитнi 

сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Усього 1 000 656; Iншi фiнансовi активи Кредити та 
дебiторська заборгованiсть 27 773; Iншi фiнансовi активи Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку (збитку) 8 857; Iншi фiнансовi активи Фiнансовi активи наявнi для 
продажу -; Iншi фiнансовi активи Усього 36 630; Усього фiнансових активiв Кредити та дебiторська 
заборгованiсть 5 958 865; Усього фiнансових активiв Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку (збитку) 8 857; Усього фiнансових активiв Фiнансовi активи наявнi 
для продажу 441; Усього фiнансових активiв Усього 5 968 163. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки на 31 

грудня 2015 р.: Грошовi кошти та їх еквiваленти Кредити та дебiторська заборгованiсть 403 027; Грошовi 
кошти та їх еквiваленти Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку 

(збитку) -; Грошовi кошти та їх еквiваленти Фiнансовi активи наявнi для продажу -; Грошовi кошти та їх 
еквiваленти Усього 403 027; Кошти в iнших банках Кредити та дебiторська заборгованiсть 142 252; Кошти в 

iнших банках Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку (збитку) -; 
Кошти в iнших банках Фiнансовi активи наявнi для продажу -; Кошти в iнших банках Усього 142 252; Кредити 

та заборгованiсть клiєнтiв Кредити та дебiторська заборгованiсть 4 654 314; Кредити та заборгованiсть 
клiєнтiв Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку (збитку) -; 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Фiнансовi активи наявнi для продажу -; Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 
Усього 4 654 314; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Кредити та дебiторська заборгованiсть -; Цiннi 

папери в портфелi банку на продаж Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки 
як прибутку (збитку) -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж Фiнансовi активи наявнi для продажу 441; 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж Усього 441; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до 
погашення Кредити та дебiторська заборгованiсть 520 456; Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до 
погашення Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку (збитку) -; 

Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Фiнансовi активи наявнi для продажу -; Депозитнi 
сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення Усього 520 456; Iншi фiнансовi активи Кредити та 

дебiторська заборгованiсть 706 021; Iншi фiнансовi активи Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з 
вiдображенням переоцiнки як прибутку (збитку) 28 388; Iншi фiнансовi активи Фiнансовi активи наявнi для 

продажу -; Iншi фiнансовi активи Усього 734 409; Усього фiнансових активiв Кредити та дебiторська 
заборгованiсть 6 426 070; Усього фiнансових активiв Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку (збитку) 28 388; Усього фiнансових активiв Фiнансовi активи наявнi 
для продажу 441; Усього фiнансових активiв Усього 6 454 899.  

33 

Управлiння капiталом Регулятивний капiтал Банк здiйснює активне управлiння рiвнем достатностi капiталу з 
метою захисту вiд ризикiв, властивих його дiяльностi, забезпеченнi дотримання Банком зовнiшнiх вимог 

стосовно капiталу та пiдтримки високого кредитного рейтингу i нормативiв достатностi капiталу, необхiдних 
для здiйснення дiяльностi та максимiзацiї добробуту акцiонерiв. Достатнiсть капiталу Банку контролюється з 
використанням, крiм iнших методiв, принципiв i коефiцiєнтiв, установлених Базельською угодою з капiталу 
(затвердженi у липнi 1988 р. зi змiнами та доповненнями, прийнятими в листопадi 2005 р., що враховують, 

серед iншого, включення ринкового ризику) i нормативiв, прийнятих НБУ при здiйсненнi нагляду за Банком. 
Банк управляє структурою свого капiталу та коригує її у свiтлi змiн в економiчних умовах i характеристиках 
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ризику здiйснюваних видiв дiяльностi. У порiвняннi з минулими роками в цiлях, полiтицi та процедурах 
управлiння капiталом змiн не вiдбулося. Норматив адекватностi капiталу НБУ НБУ встановлює вимоги щодо 
рiвня капiталу банкiв та контролює їх виконання. Згiдно з iснуючими вимогами НБУ до рiвня капiталу, банки 

повиннi пiдтримувати показник спiввiдношення капiталу та активiв, зважених на ризик («показник 
адекватностi капiталу вiдповiдно до українських нормативних вимог»), вище певного встановленого 

мiнiмального показника. Якщо Банк не пiдтримуватиме або в достатньому обсязi не збiльшуватиме свiй 
власний капiтал у вiдповiдностi до збiльшення своїх активiв, зважених на ризик, вiн може порушити 

встановленi показники адекватностi капiталу, що може призвести до застосування санкцiй з боку НБУ та 
негативно вплинути на результати операцiй i фiнансовий стан. На виконання Програми капiталiзацiї Банку, що 

була затверджена Наглядовою радою Банку 24 лютого 2015 року, Акцiонер Банку повнiстю виконав 
запланованi заходи по збiльшенню статутного капiталу Банку протягом 2015-2016 рокiв, а саме: у квiтнi 2015 
року статутний капiтал збiльшено на 250 000 тис. грн. та у лютому 2016 року статутний капiтал збiльшено на 

686 000 тис. грн. На перiод до 1 сiчня 2019 року НБУ встановив графiк збiльшення мiнiмального рiвня 
адекватностi регулятивного капiталу, а саме: на 1 жовтня 2016 року не менше 5%, на 1 сiчня 2018 року не 

менше 7% та на 1 сiчня 2019 року не менше 10%. Нацiональний банк України 28 квiтня 2016 року затвердив 
розроблену Банком, вiдповiдно до графiку збiльшення мiнiмального рiвня адекватностi регулятивного 

капiталу, оновлену Програму капiталiзацiї/реструктуризацiї. Норматив достатностi капiталу вiдповiдно до 
вимог Базельської угоди Станом на 31 грудня норматив достатностi капiталу Банку, розрахований згiдно з 
вимогами Базельської угоди з урахуванням подальших поправок на ринковий ризик на основi фiнансових 

показникiв, вiдображених у цiй фiнансовiй звiтностi, склав: Капiтал 1-го рiвня Статутний капiтал 2016 р. 1 544 
666; Капiтал 1-го рiвня Статутний капiтал 2015 р. 858 666; Непокритий збиток 2016 р. (1 471 148); Непокритий 
збиток 2015 р. (914 558); Емiсiйнi рiзницi 2016 р. 17 678; Емiсiйнi рiзницi 2015 р. 17 678; Усього капiтал 1-го 
рiвня 2016 р. 91 196; Усього капiтал 1-го рiвня 2015 р. (38 214); Капiтал 2-го рiвня Резерв переоцiнки 2016 р. 

97 693; Капiтал 2-го рiвня Резерв переоцiнки 2015 р. -; Дозволений субординований борг 2016 р. -; Дозволений 
субординований борг 2015 р. -; Усього капiтал 2-го рiвня 2016 р. 97 693; Усього капiтал 2-го рiвня 2015 р. -; 
Усього регулятивний капiтал 2016 р. 188 889; Усього регулятивний капiтал 2015 р. (38 214); Усього активи, 

зваженi на ризик 2016 р. 6 794 662; Усього активи, зваженi на ризик 2015 р. 7 550 797; Показники адекватностi 
капiталу Норматив достатностi капiталу 1-го рiвня 2016 р. 1,3%; Показники адекватностi капiталу Норматив 
достатностi капiталу 1-го рiвня 2015 р. -; Загальний норматив достатностi капiталу 2016 р. 2,8%; Загальний 

норматив достатностi капiталу 2016 р. -%. Станом на 31 грудня норматив достатностi капiталу Банку, 
розрахований згiдно з вимогами Нацiонального банку України, склав: Капiтал 1-го рiвня Статутний капiтал 
2016 р. 1 521 000; Капiтал 1-го рiвня Статутний капiтал 2015 р. 835 000; Непокритий збиток 2016 р. (1 516 

493); Непокритий збиток 2015 р. (801 187); Емiсiйнi рiзницi 2016 р. 17 678; Емiсiйнi рiзницi 2015 р. -; Усього 
капiтал 1-го рiвня 2016 р. 22 185; Усього капiтал 1-го рiвня 2015 р. (33 813); Капiтал 2-го рiвня Резерв пiд 

заборгованiсть клiєнтiв за кредитами (за I категорiєю якостi) 2016 р. -; Капiтал 2-го рiвня Резерв пiд 
заборгованiсть клiєнтiв за кредитами (за I категорiєю якостi) 2015 р. 293; Резерв переоцiнки 2016 р. 97 693; 
Резерв переоцiнки 2015 р. 96 447; Дозволений субординований борг 2016 р. -; Дозволений субординований 

борг 2015 р. 33 813; Усього капiтал 2-го рiвня 2016 р. 97 693; Усього капiтал 2-го рiвня 2015 р. 130 553; 
Вiдрахування з капiталу 2016 р. (330); Вiдрахування з капiталу 2015 р. (330); Усього регулятивний капiтал 

2016 р. 44 040; Усього регулятивний капiтал 2015 р. 67 295; Усього активи, зваженi на ризик 2016 р. 6 628 840; 
Усього активи, зваженi на ризик 2015 р. 7 296 373; Вiдкрита валютна позицiя 2016 р. 587 774; Вiдкрита 

валютна позицiя 2015 р. 438 740; Показник адекватностi регулятивного капiталу 2016 р. 0,61%; Показник 
адекватностi регулятивного капiталу 2015 р. 0,87%; Норматив достатностi капiталу 1-го рiвня 2016 р. 0,31%; 
Норматив достатностi капiталу 1-го рiвня 2015 р. 0,44%; Згiдно з Планом заходiв, станом на 31 грудня 2016 

року Банк мав досягти значення показника достатностi капiталу, що розрахований згiдно з вимогами НБУ, на 
рiвнi 6.11% вiд суми активiв, зважених на ризик (2015 р.: 6.90%). Станом на 31 грудня 2016 року норматив 

достатностi капiталу Банку становив 0,61% (2015 р.: 0,87%). З метою покриття кредитного ризику та 
пiдтримки фiнансового стану Банку для забезпечення безперервної дiяльностi, 09 червня 2017 Акцiонер Банку 
надав грошове покриття в розмiрi 30 млн. дол. США у якостi забезпечення за проблемними активами Банку, 

що призвело до збiльшення регулятивного капiталу (Н1) до 402 млн. грн. та показника адекватностi 
регулятивного капiталу до 5.42%. Крiм цього, 21 червня 2017 року Акцiонер Банку прийняв рiшення про 

збiльшення статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi в розмiрi 1 199 000 тис. грн., результатом чого стане збiльшення показника достатностi регулятивного 

капiталу вище встановленого Нацiональним банком мiнiмального рiвня.  

34 

Подiї пiсля звiтної дати 31 травня 2017 року Акцiонер Банку уклав договiр поруки з Банком, за яким прийняв 
зобов’язання гарантувати виконання проблемними боржниками Банку зобов’язань за кредитними договорами 

у сумi 30 млн. дол. США та розмiстив в Банку вiдповiдну суму грошового покриття. Це дозволило 
розформувати значнi резерви пiд зобов’язання за такими кредитними договорами i, як наслiдок, збiльшити 



161 
 

власний та регулятивний капiтал Банку. Договiр поруки з Акцiонером Банку передбачає його дострокове 
розiрвання у разi направлення коштiв, що розмiщенi на рахунку грошового покриття, на оплату акцiй Банку в 

рамках збiльшення статутного капiталу. 21 червня 2017 року Акцiонер Банку прийняв рiшення про збiльшення 
статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi в 

розмiр 1 199 000 тис. грн. Вказане збiльшення статутного капiталу призведе до дострокового виконання 
Акцiонером та Банком зобов’язань згiдно з Планом реструктуризацiї. З початку 2017р. банки здiйснюють 

розрахунок розмiру кредитного ризику вiдповiдно до «Положення про визначення банками України розмiру 
кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями», затвердженого постановою Правлiння 

Нацiонального банку України вiд 30 червня 2016 р. №351. Зазначене Положення ґрунтується на Базельських 
принципах банкiвського нагляду та запроваджує вдосконаленi пiдходи до оцiнки очiкуваних витрат вiд 

кредитного ризику. З моменту запровадження Положення, продовжується процес вдосконалення вимог до 
визначення розмiру кредитного ризику, що змiнює оцiнку впливу його застосування на основнi показники 
дiяльностi Банку. Фiнальний розрахунок розмiру кредитного ризику разом iз i запровадженням у 2018 роцi 
МСФЗ 9 може вплинути на достатнiсть капiталу у наступних перiодах. Рiшенням Правлiння Нацiонального 
Банку України вiд 07.03.2017р. №126-рш «Про внесення змiн до деяких розпорядчих актiв Нацiонального 
банку України» були внесенi змiни до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.04.2015р. 

№260 «Про здiйснення дiагностичного обстеження банкiв». Банкам, якi не виконують норматив достатностi 
(адекватностi) регулятивного капiталу (Н2) через збiльшення розмiру кредитного ризику, необхiдно 

забезпечити виконання погоджених Нацiональним банком України програм капiталiзацiї (планiв 
реструктуризацiї) або надається можливiсть приведення нормативiв до вiдповiдностi регуляторним вимогам 

поетапно. 
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