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Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Голова Правлiння       Пономаренко Вiктор Вiкторович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
27.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "ПроКредит Банк" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

21677333 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , -, 03115, Київ, проспект Перемоги, 107-А 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 590 10 00 (044) 590 10 01 

6. Електронна поштова адреса 

info@procreditbank.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 

№ 80 «Відомості Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку» 
  

26.04.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого 

видання)   (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на власній 

сторінці http://www.procreditbank.com.ua/about/otchetnost/ 

в мережі 

Інтернет 27.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



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 X 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 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 

Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб не наводяться, оскiльки протягом 

звiтного року емiтент не брав участi у створеннi жодної юридичної особи. 

Iнформацiя щодо корпоративного секретаря вiдсутня, оскiльки протягом звiтного року на 

пiдприємствi-емiтентi вказана посада не створювалась. 

У емiтента вiдсутнi засновники або учасники - фiзичнi особи, посадовi особи акцiями емiтента 

не володiють, тому iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями емiтента не 

надається.  

Станом на звiтну дату всi випуски облiгацiй емiтента були погашенi, тому iнформацiя про 

облiгацiї емiтента не наводиться. 

Емiтент не випускав iншi та похiднi цiннi папери, тому вiдповiдна iнформацiя не наводиться. 

 



Iнформацiя про викуп власних акцiї протягом звiтного перiоду не наводиться оскiльки такий 

викуп не здiйснювався. 

Емiтент є банком та не займається виробництвом чи реалiзацiєю продукцiї, тому iнформацiя 

про обсяги виробництва та реалiзацiї, а також про собiвартiсть продукцiї не наводиться. 

Емiтент не випускав цiльовi та iпотечнi облiгацiї або сертифiкати, та iнщi, в тому числi 

забезпеченi, цiннi папери, не має iпотечного покриття, не працює з ФОН, тому вiдповiдна 

iнформацiя не наводиться. 

За звiтний перiод рiшень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не 

приймалось, тому така iнформацiя вiдсутня. 

За звiтний перiод рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є 

заiнтересованiсть, не приймались 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "ПроКредит Банк" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

Серiя А01 № 250661 

3. Дата проведення державної реєстрації 

28.12.2000 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

1093269934.20 

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) 

260 

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

64.19 Iншы види грошового посередництва 

10. Органи управління підприємства 

У вiдповiдностi до положень глави III роздiлу 4 пункту 1 пiдпункту 5 Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 iнформацiю про органи управлiння 

емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

НБУ 

2) МФО банку 

300001 

3) поточний рахунок 

32005109601026 

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

у іноземній валюті 

НБУ 

5) МФО банку 

300001 



6) поточний рахунок 

32008109601 

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 

Банкiвськi послуги, визначенi частиною третьою статтi 47 

Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" 
195 13.10.2011 

Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис 

Лiцензiя безстрокова, видана для здiйснення 

дiяльностi на постiйнiй основi та продовження 

термiну дiї не потребує, якщо iнше не буде 

передбачене нормативно-правовими актами 

Нацiонального банку. 

  

Здiйснення валютних операцiй згiдно iз додатком до лiцензiї 195 13.10.2011 
Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис 

Лiцензiя безстрокова, видана для здiйснення 

дiяльностi на постiйнiй основi та продовження 

термiну дiї не потребує, якщо iнше не буде 

передбачене нормативно-правовими актами 

Нацiонального банку. 

  

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 

Fitch Ratings 
міжнародне рейтингове 

агентство 
11.11.2016 AАА 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

ПроКредит Холдинг АГ 

та Ко. КГаА 
немає 

60486Нiмеччина мiсто 

Франкфурт-на-Майнi 

Ромерплатц 33-37 

89.3226 

KfW  немає 

60325Нiмеччина мiсто 

Франкфурт-на-Майнi 

Пальменгартенштрассе 5-9 

10.6774 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 



учаснику (від загальної 

кількості) 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Клаус Петер Цайтiнгер 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1947 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

41 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Пан Цайтiнгер є Головою Наглядової ради материнської компанiї Банку - ПроКредит Холдинг 

АГ та Ко. КГаА (до перетворення в 2011 роцi - ПроКредит Холдинг АГ), на цю посаду був 

призначений в лютому 2004 року.Також виконує функцiї голови та члена наглядової ради банкiв 

групи ПроКредит в iнших країнах. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

05.09.2017 До наступних рiчних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

Виконує функцiї голови наглядової ради, передбаченi ст. 10 статуту емiтента та положеннями 

внутрiшього Положення про наглядову раду АТ "ПроКредит Банк". Винагорода членам 

наглядової ради емiтента не виплачується. Протягом звiтного року пан Цайтiнгер був 

переобраний на посаду на новий строк повноважень, у зв'язку iз переобранням усього складу 

ради за правилами кумулятивного голосування. 

Непогашеної або будь-якої судимостi за злочини, в тому числi корисливi та посадовi, нiколи не 

мав. 

З 2011 року по теперiшнiй час є Головою Наглядової ради ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА 

Також виконує функцiї члена наглядової ради ряду банкiв групи ПроКредит в iнших країнах.  

Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Крiстiан Кремер 



3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1967 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

16 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Банк розвитку KfW (ФРН), перший вiце-президент. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

02.09.2017 До наступних загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

Виконує функцiї члена наглядової ради, передбаченi ст. 10 статуту емiтента та положеннями 

внутрiшього Положення про наглядову раду АТ "ПроКредит Банк". Винагорода членам 

наглядової ради емiтента не виплачується. Пан Кремер протягом звiтного року був переобраний 

на зазначену посаду на термiн до настпуних рiчних зборiв акцiонерiв. 

Непогашеної або будь-якої судимостi за злочини, в тому числi корисливi та посадовi, нiколи не 

мав. 

За основним мiсцем роботи пан Кремер останнi п’ять рокiв займав посаду першого вiце-

президента Банку розвитку KfW (ФРН). Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Вольфганг Бертельсмайер 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

23 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

З 1976 по 1990 пан Вольфган Бертельмайер обiймав посади, в тому числi керiвнi, Свiтовому 

Банку, а з 1990 по 2009 працював на керiвних посадах у Мiжнароднiй Фiнансовiй Корпорацiї 

(International Financial Corporation – IFC). Незалежний директор та Голова Ради VEIL 

(iнвестицiйний фонд у В’єтнамi, акцiї якого перебувають у лiстингу на Лондонськiй бiржi)  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 



28.11.2015 3 роки 

9) Опис 

Виконує функцiї члена наглядової ради, передбаченi ст. 10 статуту емiтента та положеннями 

внутрiшього Положення про наглядову раду АТ "ПроКредит Банк". Винагорода членам 

наглядової ради емiтента не виплачується. Пан Бертельсмайер протягом звiтного рокубув 

обраний до складу Наглядової ради як незалежний член за пропозицiєю ПроКредит Холдинг АГ 

та Ко. КГаА.у зв'язку iз закiченням повноважень iншого незалежного чдена ради пана Томаса 

Йозефа Оттенштайна. 

Непогашеної або будь-якої судимостi за злочини, в тому числi корисливi та посадовi, нiколи не 

мав. 

Пан Бертельсмайер має бiльше 30 рокiв стажу роботи на керiвних посадах.  

На даний час знаходиться на пенсiї та одночасно перебуває у складi рiзних органiзацiї та виконує 

функцiї незалежного консультанта. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Борiслав Костадiнов 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

8 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

З 2014 рокупо теперiшнiй час займає посаду члена Правлiння ПроКредит Холдинг АГ та Ко. 

КГаА. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

05.09.2017 термiн До настпуних рiчних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

Виконує функцiї члена наглядової ради, передбаченi ст. 10 статуту емiтента та положеннями 

внутрiшього Положення про наглядову раду АТ "ПроКредит Банк". Винагорода членам 

наглядової ради емiтента не виплачується. Пан Костадiнов був обраний до складу наглядової 

ради емiтента у зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради шляхом проведення 

кумулятивного голосування. 

Непогашеної або будь-якої судимостi за злочини, в тому числi корисливi та посадовi, нiколи не 

мав. 

Займає посаду члена Правлiння ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА та є членом Наглядовиї 

ради ряду банкiв групи ПроКредит в iнших країнах.  

Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. 



* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Пономаренко Вiктор Вiкторович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

13 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

З 2008 р. по 2012 р. перебував на посадi першого заступника голови правлiння Публiчного 

акцiонерного товариства "ПроКредит Банк", вiдповiдального працiвника з питань фiнансового 

монiторингу та вiдповiдального за внутрiшньобанкiвську систему запобiгання легалiзацiї 

(вiдмивання) доходiв, отриманих злочинним шляхом. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2016 3 роки 

9) Опис 

Виконує повноваження та обов'язки Голови Правлiння емiтента, передбаченi ст. 11 cтатуту 

банку, а також внутрiшнiм Положенням про Правлiння АТ "ПроКредит Банк", має право 

представляти емiтента без довiреностi. Крiм того, здiйснє функцiї вiдповiдального працiвника з 

питань фiнансового монiторингу та вiдповiдального за внутрiшньобанкiвську систему 

запобiгання легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, отриманих злочинним шляхом, погодженого 

Нацiональним банком України. Працює в банку з 2004 року, протягом останнiх 5 рокiв на 

посадах першого заступника голови правлiння, пiзнiше був обраний на посаду голови правлiння. 

Рiшенням наглядової ради вiд 25.04.2016 року повноваження Пономаренка В.В. в якостi Голови 

Правлiння продовжено на три роки до 26.04.2019 року. Непогашена або будь-яка iнша судимiсть, 

в тому числi за корисливi та посадовi злочини, у посадової особи вiдсутня. Згоди на розкриття 

паспортних даних не отримано. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Заступник голови правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Повшедний Олександр Петрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 



1979 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

З 20.05.2010 обiймав посаду виконавчого директора Публiчного акцiонерного товариства 

"ПроКредит Банк" до обрання до складу правлiння емiтента. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2016 3 роки 

9) Опис 

Виконує повноваження та обов'язки заступника Голови Правлiння емiтента, передбаченi ст. 11 

cтатуту банку, а також внутрiшнiм Положенням про Правлiння АТ "ПроКредит Банк". Працює в 

банку з 2002 року, протягом останнiх 5 рокiв працював на посадi виконавчого директора, пiзнiше 

був обраний до складу правлiння. В 2016 роцi термiн повноважень було продовжено на 3 роки. 

Непогашена або будь-яка iнша судимiсть, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, у 

посадової особи вiдсутня. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член правлiння, головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Смолiнський Валерiй Вiкторович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1967 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

24 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

З 2004 р. працює в Публiчному акцiонерному товариствi "ПроКредит Банк" на посадi головного 

бухгалтера, з 2005 року займає посаду члена правлiння емiтента. До 2004 р. обiймав посаду 

головного бухгалтера - начальника управлiння облiку та звiтностi АТ "Укрiнбанк". 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2016 3 роки 

9) Опис 

Виконує повноваження та обов'язки члена Правлiння емiтента, передбаченi ст. 11 cтатуту банку, 

а також внутрiшнiм Положенням про Правлiння АТ "ПроКредит Банк". Крiм того, обiймає 

посаду головного бухгалтера банку з 2004 року, в тому числi i протягом останнiх 5 рокiв, у 2005 



роцi був обраний до складу правлiння i наразi перебуває на посадя члена правлiння. Непогашена 

або будь-яка iнша судимiсть, в тому числi за корисливi та посадовi злочини, у посадової особи 

вiдсутня. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Рейнер Петер Оттенштайн 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1958 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

24 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

З 2010 року по жовтень 2015 року Член правлiння Центрального та Cхiдного Холдингу 

Комерцбанк АГ. З жовтня 2015 року перебуває на пенсiї. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

05.09.2017 До настпуних рiчних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

Виконує посадовi обов'язки члена Наглядової ради банку вiдповiдно до ст. 10 статуту банку, а 

також згiдно iз внутрiшнiм Положенням про Наглядову раду АТ "ПроКредит Банк". Винагорода 

членам наглядової ради емiтента не виплачується. З 2010 року по жовтень 2015 року Член 

правлiння Центрального та Cхiдного Холдингу Комерцбанк АГ. З жовтня 2015 року перебуває на 

пенсiї. З часу обрання пана Отеннштайна на посаду члена Наглядової ради Банку змiн у складi 

Наглядової ради не вiдбувалось. Непогашена або будь-яка iнша судимiсть, в тому числi за 

корисливi та посадовi злочини, у посадової особи вiдсутня. Згоди на розкриття паспортних даних 

не отримано. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

ПроКредит Холдинг 

АГ та Ко. КГаА 
немає 

60486 Федеративна Республiка Нiмеччина Земля 

Гессен мiсто Франкфурт-на-Майнi Ромерплатц 

33-37 

2048149 89.3226 2048149 0 

KfW (Кредитна 

Установа для 

Вiдбудови) 

немає 

60325 Федеративна Республiка Нiмеччина Земля 

Гессен мiсто Франкфурт-на-Майнi 

Пальменгартенштрассе 5-9 

244831 10.6774 95220 149611 

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

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Усього 2292980 100 2143369 149611 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
19.04.2017 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Порядок денний 

Рiшенням Наглядової ради вiд 03.04.2017 року затверджено наступний порядок денний цих Зборiв: 

1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї 

2. Розгляд звiту Наглядової ради Банку за 2016 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками. 

3. Розгляд звiту Правлiння за 2016 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками. 

4. Розгляд звiту та висновку зовнiшнього аудитора за результатами перевiрки фiнансової звiтностi 

Банку за 2016 рiк та затвердження заходiв за результатами такого розгляду. 

5. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi та рiчного звiту Банку за 2016 рiк. 

6. Затвердження розподiлу прибутку Банку за 2016 рiк. 

7. Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Банку. 

8. Переобрання членiв Наглядової ради Банку. 

9. Обрання Голови Наглядової ради Банку. 

10. Затвердження умов договорiв з незалежними членами Наглядової ради Банку та обрання особи, 

повноважної пiдписувати договори вiд iменi Банку. 

Пропозицiя про включення питань до порядку денного Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв не 

вносилися. 

Розгляд питань 

Питання 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї 

У зв’язку з необхiднiстю обрання Загальним Зборами членiв Лiчильної комiсiї запропоновано 

обрати до складу Лiчильної комiсiї п. Ростислава Iгнатьєва та п. Iрину Зеленецьку. 

Рiшення: 

Призначити п. Ростислава Iгнатьєва та п. Iрину Зеленецьку членами Лiчильної комiсiї на Рiчних 

загальних зборах акцiонерiв. 

Пiдсумки голосування: 

В голосуваннi приймали участь представники акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1 605 267 

простою акцiєю Банку, вiдповiдно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 

«утримався» - 0. Рiшення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупностi складає 100% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 2. Розгляд звiту Наглядової ради за 2016 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками 

Звiт Наглядової ради про її дiяльнiсть у 2016 роцi був наданий акцiонерам до проведення Зборiв для 

ознайомлення. Звiт пiдготовлений з метою виконання вимог статей 32 - 33 Закону України «Про 

акцiонернi товариства» i мiстить перелiк основних рiшень та погоджень, що були прийнятi 

Наглядовою радою протягом звiтного року. Акцiонери погодили вказаний звiт. 

Рiшення: 

Затвердити звiт Наглядової ради про її дiяльнiсть протягом 2016 року. 

Пiдсумки голосування: 

В голосуваннi приймали участь представники акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1 605 267 

простою акцiєю Банку, вiдповiдно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 

«утримався» - 0. Рiшення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупностi складає 100% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 3. Розгляд звiту Правлiння за 2016 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками 

Звiт правлiння Банку за 2016 рiк складається iз регулярних квартальних звiтiв, заслуханих та 

погоджених представниками акцiонерiв на засiданнях Наглядової ради протягом звiтного року. За 

зверненням Голови Зборiв присутнi представники акцiонерiв погодились вважати усi наданi звiти 

правлiння протягом 2016 року в складi загальної звiтностi до Наглядової ради Банку комплексною 

формою звiту правлiння про свою дiяльнiсть, а також про фiнансово-економiчний стан Банку за 2016 

звiтний рiк та затвердити такий звiт правлiння у запропонованiй формi. 

Рiшення:  

Затвердити звiт Правлiння Банку за 2016 рiк. 

Пiдсумки голосування: 

В голосуваннi приймали участь представники акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1 605 267 

простою акцiєю Банку, вiдповiдно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 



«утримався» - 0. Рiшення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупностi складає 100% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 4. Розгляд звiту та висновку зовнiшнього аудитора за результатами перевiрки фiнансової 

звiтностi Банку за 2016 рiк та затвердження заходiв за результатами такого розгляду 

Згiдно iз рiшенням Наглядової ради ПАТ «КПМГ Аудит» визначений в якостi незалежного 

зовнiшнього аудитора Банку для проведення перевiрки рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, чий 

висновок є обов’язковим для розгляду загальними зборами акцiонерiв перед поданням до 

Нацiонального банку України. Звiт та висновок зовнiшнього аудитора Банку ПАТ «КМПГ Аудит» за 

результатами такої перевiрки були наданi акцiонерам для ознайомлення до дня проведення Зборiв. 

Представники акцiонерiв обговорили пiдтвердженi аудитом результати фiнансового року та 

одноголосно схвалили вказанi звiт та висновок без зауважень, додаткових заходiв за результатами 

такого розгляду акцiонерами не призначалось.  

Рiшення: 

Затвердити звiт та висновок зовнiшнього аудитора Банку ПАТ «КПМГ Аудит» за результатами 

перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2016 рiк без зауважень та додаткових заходiв. 

Пiдсумки голосування: 

В голосуваннi приймали участь представники акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1 605 267 

простою акцiєю Банку, вiдповiдно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 

«утримався» - 0. Рiшення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупностi складає 100% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 5. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi та рiчного звiту Банку за 2016 рiк. 

На розгляд Зборiв представлено рiчний звiт Банку про фiнансову та поточну дiяльнiсть у 2016 роцi. 

Присутнi заслухали доповiдь Вiктора Пономаренка про результати дiяльностi Банку у 2016 

фiнансовому роцi, що пiдраховувались згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ). Запропоновано затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Банку про результати 

дiяльностi Банку за 2016 фiнансовий рiк та отриманий прибуток у сумi 300 648 тис. гривень, 

визначений згiдно з вимогами МСФЗ. 

Рiшення: 

Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 2016 рiк. 

Затвердити рiчнi результати дiяльностi Банку у 2016 фiнансовому роцi, а саме отриманий прибуток в 

сумi 300 648 тис. гривень за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

Пiдсумки голосування: 

В голосуваннi приймали участь представники акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1 605 267 

простою акцiєю Банку, вiдповiдно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 

«утримався» - 0. Рiшення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупностi складає 100% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 6. Затвердження розподiлу прибутку Банку за 2016 рiк. 

Акцiонери були проiнформованi про наявнiсть 300 647 892,18 гривень прибутку за результатами 

дiяльностi у 2016 роцi згiдно з рiчною фiнансовою звiтнiстю Банку за 2016 рiк, складеною 

вiдповiдно до законодавства України. 

Акцiонерам було запропоновано затвердити наступний порядок розподiлу прибутку Банку за 2016 

рiк: 

- частину прибутку у сумi 149,62 гривень використати на виплату дивiдендiв за привiлейованими 

акцiями Банку у вiдповiдностi до розмiру, встановленого п. 6.6 статуту Банку; 

- решту прибутку Банку, що складає суму 300 647 742,56 гривень, направити до резервного фонду 

Банку. 

Рiшення: 

Вiдрахувати безпосередньо акцiонеру 149,62 гривень прибутку за результатами дiяльностi Банку у 

2016 р. на виплату дивiдендiв за привiлейованими акцiями Банку. 

Решту прибутку за 2016 р. в сумi 300 647 742.56 грн. вiдрахувати до резервного фонду Банку  

Пiдсумки голосування: 

В голосуваннi приймали участь представники акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1 605 267 

простою акцiєю Банку, вiдповiдно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 

«утримався» - 0. Рiшення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупностi складає 100% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 7. Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Банку 

У зв’язку з змiнами до чинного законодавства iснує необхiднiсть переобрати членiв 

Наглядової ради. У зв’язку з цим акцiонерам запропоновано достроково припинити 

повноваження дiючого складу Наглядової ради банку, а саме припинити повноваження усiх членiв 

Наглядової ради чинного складу: д-р Клаус-Петер Цайтiнгера, пана Рейнера Петера Оттенштайна, 

пана Борiслава Костадiнова, пана Крiстiана Кремера та пана Томаса Йозефа Оттена для подальшого 

переобрання нового складу. 

Рiшення: 



Припинити повноваження усiх членiв Наглядової ради чинного складу достроково: д-р Клаус-Петер 

Цайтiнгера, пана Рейнера Петера Оттенштайна, пана Борiслава Костадiнова, пана Крiстiана Кремера 

та пана Томаса Йозефа Оттена для подальшого переобрання нового складу. 

Пiдсумки голосування: 

В голосуваннi приймали участь представники акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1 605 267 

простою акцiєю Банку, вiдповiдно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 

«утримався» - 0. Рiшення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупностi складає 100% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 8. Переобрання членiв Наглядової ради Банку. 

Акцiонерам було запропоновано обрати склад Наглядової ради на наступний строк. Пропозицiй 

щодо включення у склад Наглядової ради iнших осiб окрiм тих, що входили до попереднього складу 

ради, не надходило. Акцiонери проголосували за обрання складу Наглядової ради. Голосування 

проводилось за правилами кумулятивного голосування. 

Рiшення: 

Обрати членами Наглядової ради: 

д-р Клаус-Петер Цайтiнгер  

пан Рейнер Петер Оттенштайн 

пан Борiслав Костадiнов 

пан Крiстiан Кремер 

пан Томас Йозеф Оттен  

Пiдсумки голосування: 

В кумулятивному голосуваннi з використанням бюлетенiв прийняли участь представники 

акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1 605 267 акцiями Банку (вiдповiдно 8 026 335 голосiв), що 

становить 100% голосiв вiд присутнiх на Зборах. 

Результати голосування: за кандидатуру Клаус-Петер Цайтiнгера – 1 605 267 голос; за кандидатуру 

Борiслава Костадiновв – 1 605 267 голос; за кандидатуру Крiстiана Кремера – 1 605 267 голос; за 

кандидатуру Томаса Йозефа Оттена – 1 605 267 голос та за кандидатуру ейнера Петера Оттенштайна 

– 1 605 267 голос Рiшення прийняте щодо обрання усiх кандидатiв до складу Наглядової ради, по 

яких проводилось голосування. 

 

Питання 9. Обрання Голови Наглядової ради Банку 

У вiдповiдностi до положень пунктiв 9.2.14, 10.2 статуту Банку, акцiонерам запропоновано 

переобрати д-ра Клауса-Петера Цайтiнгера на посадi голови Наглядової ради на строк повноважень 

усього новообраного складу Наглядової ради. Запропонована кандидатура була одноголосно 

схвалена представниками акцiонерiв. 

Рiшення: 

Обрати д-ра Клауса-Петера Цайтiнгера головою Наглядової ради Банку на строк повноважень 

новообраного складу ради. 

Пiдсумки голосування: 

В голосуваннi приймали участь представники акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1 605 267 

простою акцiєю Банку, вiдповiдно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 

«утримався» - 0. Рiшення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупностi складає 100% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 10. Затвердження умов договорiв з незалежними членами Наглядової ради Банку та 

обрання особи, повноважної пiдписувати договори вiд iменi Банку. 

 

У вiдповiдностi до чинного законодавства умови цивiльно-правових договорiв мiж Банком та 

членами Наглядової ради Банку, зокрема щодо оплати за виконання функцiй та вiдшкодувань, 

призначення уповноваженої особи на пiдписання вiдповiдних договорiв, повиннi переглядатися 

Рiчними загальним зборами акцiонерiв. Акцiонерам запропоновано затвердити договори у формi 

Додаткiв № 1-2 до протоколу зборiв, якi надавалися їм для ознайомлення завчасно. 

Акцiонерам також запропоновано Уповноважити Голову Правлiння пана Вiктора Пономаренка на 

пiдписання даних договорiв вiд iменi Банку.  

Рiшення: 

Затвердити умови та положення цивiльно-правових договорiв, що будуть пiдписанi з обраними 

членами Наглядової ради Банку, у формi Додаткiв №1 та №2 до протоколу зборiв. Уповноважити 

Голову Правлiння пана Вiктора Пономаренка на пiдписання даних договорiв вiд iменi Банку. 

Пiдсумки голосування: 

В голосуваннi приймали участь представники акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1 605 267 

простою акцiєю Банку, вiдповiдно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 

«утримався» - 0. Рiшення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупностi складає 100% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 



* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
26.06.2017 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Порядок денний 

Рiшенням наглядової ради вiд 09 червня 2017 року затверджено наступний порядок денний цих 

Зборiв: 

1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї;  

2. Збiльшення статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення додаткових простих 

iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв; 

3. Затвердження приватного розмiщення простих iменних акцiй та перелiку осiб, якi є учасниками 

такого розмiщення; 

4. Призначення Правлiння Банку та iнших осiб як уповноважених приймати рiшення та здiйснювати 

всi необхiднi передбаченi законодавством дiї щодо приватного розмiщення простих iменних акцiй; 

Розгляд питань 

Питання 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї 

У зв’язку з необхiднiстю обрання Загальним Зборами членiв Лiчильної комiсiї запропоновано 

обрати до складу Лiчильної комiсiї п. Ростислава Iгнатьєва та п. Ярину Петрушко. 

Рiшення: 

Призначити п. Ростислава Iгнатьєва та п. Ярину Петрушко членами Лiчильної комiсiї на 

Позачергових загальних зборах акцiонерiв. 

Пiдсумки голосування: 

В голосуваннi приймали участь представники акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1 605 267 

простою акцiєю Банку, вiдповiдно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 

«утримався» - 0. Рiшення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупностi складає 100% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 2. Збiльшення статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення додаткових 

простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв 

Виходячи iз аналiзу стану поточної капiталiзацiї Банку та iснуючої макроекономiчної ситуацiї, з 

урахуванням стратегiї розвитку Банку, запропоновано збiльшити статутний капiтал Банку за 

рахунок додаткових внескiв шляхом приватного розмiщення додаткових простих iменних акцiй 

iснуючої номiнальної вартостi 476 (чотириста сiмдесят шiсть) гривень 79 копiйок. 

Надалi була обговорена процедура збiльшення розмiру статутного капiталу Банку, в тому числi 

тривалiсть розмiщення, спосiб i розмiр збiльшення статутного капiталу. Було погоджено здiйснити 

збiльшення розмiру статутного капiталу Банку шляхом випуску додаткових простих iменних акцiй 

iснуючої номiнальної вартостi у кiлькостi 610 667 (шiстсот десять тисяч шiстсот шiстдесят сiм) 

штук, на суму 291 159 918 (двiстi дев’яносто однин мiльйон сто п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот 

вiсiмнадцять) гривень 93 копiйок, що вiдповiдно надасть можливiсть сформувати статутний капiтал 

в розмiрi 1 127 868 200 (один мiльярд сто двадцять сiм мiльйонiв вiсiмсот шiстдесят вiсiм тисяч 

двiстi) гривень 55 копiйок. Акцiонери погодили усi вказанi пропозицiї без заперечень. 

Рiшення: 

Збiльшити розмiр статутного капiталу Банку на 291 159 918 (двiстi дев’яносто однин мiльйон сто 

п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот вiсiмнадцять) гривень 93 копiйок з 836 708 281 (вiсiмсот тридцять 

шiсть мiльйонiв сiмсот вiсiм тисяч двiстi вiсiмдесят одної) гривнi 62 копiйок до 1 127 868 200 (один 

мiльярд сто двадцять сiм мiльйонiв вiсiмсот шiстдесят вiсiм тисяч двiстi) гривень 55 копiйок за 

рахунок додаткових внескiв шляхом приватного розмiщення додаткових простих iменних акцiй 

iснуючої номiнальної вартостi у кiлькостi 610 667 (шiстсот десять тисяч шiстсот шiстдесят сiм) 

штук. 

Пiдсумки голосування: 

В голосуваннi приймали участь представники акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1 605 267 

простою акцiєю Банку, вiдповiдно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 

«утримався» - 0. Рiшення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупностi складає 100% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 3. Затвердження приватного розмiщення простих iменних акцiй та перелiку осiб, якi є 

учасниками такого розмiщення 



У вiдповiдностi до чинного законодавства в галузi цiнних паперiв та на пiдставi рiшення, 

прийнятого по попередньому питанню порядку денного цих Зборiв, збiльшення статутного капiталу 

Банку проводитиметься за рахунок додаткових внескiв шляхом розмiщення простих iменних акцiй 

додаткового випуску iснуючої номiнальної вартостi – 476,79 (чотириста сiмдесят шiсть гривень 79 

копiйок) кожна.  

На розгляд акцiонерiв був представлений проект рiшення про приватне розмiщення простих iменних 

акцiй, що включав данi про кiлькiсть акцiй, що випускаються, їх загальну вартiсть, вiдомостi про 

номiнальну вартiсть акцiй, iнформацiю про переважне право акцiонерiв на придбання акцiй 

додаткової емiсiї та порядок його реалiзацiї вiдповiдно до статтi 27 Закону України «Про акцiонернi 

товариства», порядок розмiщення акцiй та їх оплати, та iншу iнформацiю, передбачену 

законодавством України.  

Оскiльки простi iменнi акцiї Банку додаткового випуску, щодо яких приймається рiшення про 

приватне розмiщення, плануються до придбання акцiонерами банку, iншi iнвестори для участi в 

приватному розмiщеннi акцiй Банком не залучалися.  

Акцiонери обговорили та погодили рiшення та визначенi в ньому умови i порядок проведення 

приватного розмiщення простих iменних акцiй Банку та перелiк осiб, якi є учасниками такого 

розмiщення у формi Додатка 3 до цього Протоколу. 

Акцiонери погодили усi вказанi пропозицiї без заперечень. 

Рiшення: 

Провести збiльшення розмiру статутного капiталу Банку за рахунок додаткових внескiв шляхом 

приватного розмiщення додаткових простих iменних акцiй Банку. 

Затвердити рiшення про приватне розмiщення простих iменних акцiй, порядок та умови такого 

розмiщення, яке оформлене додатком 3, що є невiд’ємною частиною протоколу цих Зборiв, 

вiдповiдно до вимог чинного законодавства з урахуванням рiшень, прийнятих з питань порядку 

денного цих Зборiв. 

Пiдсумки голосування: 

В голосуваннi приймали участь представники акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1 605 267 

простою акцiєю Банку, вiдповiдно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 

«утримався» - 0. Рiшення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупностi складає 100% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

 

Питання 4. Призначення Правлiння Банку та iнших осiб як уповноважених приймати рiшення та 

здiйснювати всi необхiднi передбаченi законодавством дiї щодо приватного розмiщення простих 

iменних акцiй 

Акцiонери обговорили порядок приватного розмiщення додаткових простих iменних акцiй, в тому 

числi призначення уповноваженого органу Банку та осiб, вповноважених приймати рiшення та 

здiйснювати необхiднi передбаченi законодавством дiї щодо приватного розмiщення простих 

iменних акцiй. Акцiонери погодили призначити Правлiння вiдповiдальним органом Банку за 

приватне розмiщення акцiй та надати йому повноваження щодо:  

- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; 

- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у 

процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з 

першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); 

- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй; 

- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; 

- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; 

- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi 

законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi 

приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi 

прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

- письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання 

розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та 

опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 

Запропоновано визначити Голову Правлiння Банку, Заступника Голови Правлiння Банку та iнших 

осiб, якi у вiдповiдному порядку будуть призначенi виконуючими обов’язкiв Голови Правлiння 

та/або Заступника Голови Правлiння, вповноваженими особами уповноваженого органу Банку, та 

надати їм повноваження: проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого 

переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення, та/або 

отримувати заяви про вiдмову вiд переважного права на придбання акцiй в разi надходження; 

проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi 



реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй; 

проводити всi iншi дiї, необхiднi для забезпечення приватного розмiщення простих iменних акцiй. 

Акцiонери погодили усi вказанi пропозицiї без заперечень. 

Рiшення: 

Призначити Правлiння Банку уповноваженим органом Банку для здiйснення наступних 

повноважень: 

- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; 

- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у 

процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з 

першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); 

- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй; 

- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; 

- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; 

- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi 

законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi 

приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi 

прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

- письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання 

розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та 

опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 

Призначити Голову Правлiння Банку, Заступника Голови Правлiння Банку та iнших осiб, якi у 

вiдповiдному порядку будуть призначенi виконуючими обов’язкiв Голови Правлiння та/або 

Заступника Голови Правлiння, вповноваженими особами уповноваженого органу Банку, якi можуть 

дiяти разом або кожен окремо, та надати їм повноваження:  

- проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання 

акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення, та/або отримувати заяви про вiдмову вiд 

переважного права на придбання акцiй в разi надходження;  

- проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi 

приватного розмiщення акцiй; 

- проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право 

вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй; 

- проводити всi iншi дiї, необхiднi для забезпечення приватного розмiщення простих iменних акцiй. 

Пiдсумки голосування: 

В голосуваннi приймали участь представники акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1 605 267 

простою акцiєю Банку, вiдповiдно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 

«утримався» - 0. Рiшення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупностi складає 100% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 05.09.2017 

Кворум зборів** 100 

Опис 

Порядок денний 

Рiшенням наглядової ради вiд 19.08.2017 року затверджено наступний порядок денний цих 

Зборiв: 

1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї; 

2. Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Банку. 

3. Переобрання членiв Наглядової ради Банку. 

4. Обрання Голови Наглядової ради Банку. 

Розгляд питань 

Питання 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї 

У зв’язку з необхiднiстю обрання Загальним Зборами членiв Лiчильної комiсiї 

запропоновано обрати 

до складу Лiчильної комiсiї п. Ростислава Iгнатьєва та п. Ярину Петрушко. 

Рiшення: 



Призначити п. Ростислава Iгнатьєва та п. Ярину Петрушко членами Лiчильної комiсiї на 

Позачергових загальних зборах акцiонерiв. 

Пiдсумки голосування: 

В голосуваннi приймали участь представники акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1 605 

267 

простою акцiєю Банку, вiдповiдно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; 

«проти» - 0; 

«утримався» - 0. Рiшення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупностi складає 100% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 2. Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Банку 

У зв’язку з змiнами до чинного законодавства iснує необхiднiсть переобрати членiв 

Наглядової ради. У зв’язку з цим акцiонерам запропоновано достроково припинити 

повноваження дiючого складу Наглядової ради банку, а саме припинити повноваження усiх 

членiв 

Наглядової ради чинного складу: д-р Клаус-Петер Цайтiнгера, пана Рейнера Петера 

Оттенштайна, 

пана Борiслава Костадiнова, пана Крiстiана Кремера та пана Томаса Йозефа Оттена для 

подальшого переобрання нового складу. 

Рiшення: 

Припинити повноваження усiх членiв Наглядової ради чинного складу достроково: д-р 

Клаус-Петер 

Цайтiнгера, пана Рейнера Петера Оттенштайна, пана Борiслава Костадiнова, пана Крiстiана 

Кремера та пана Томаса Йозефа Оттена для подальшого переобрання нового складу. 

Пiдсумки голосування: 

В голосуваннi приймали участь представники акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1 605 

267 

простою акцiєю Банку, вiдповiдно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; 

«проти» - 0; 

«утримався» - 0. Рiшення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупностi складає 100% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 3. Переобрання членiв Наглядової ради Банку. 

Акцiонером ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА була запропонована кандидатура пана 

Вольфганга 

Бертельсмфйера для обрання в новий склад Наглядової ради. Беручи до уваги попереднє 

питання 

порядку денного тоа вiдповiдно до пропозицiй акцiонерiв, настпунi кандидатури були 

запропонованi 

до обрання у новий склад Наглядової ради: 

д-р Клаус-Петер Цайтiнгер 

пан Рейнер Петер Оттенштайн 

пан Борiслав Костадiнов 

пан Крiстiан Кремер 

пан Вольфганг Бертельсмайер 

Акцiонерам запропоновано обрати новий склад Наглядової ради на строк до наступних 

Рiчних 

загальних зборiв акцiонерiв. 

Рiшення: 

Обрати членами Наглядової ради строком до наступних Рiчних загальних зборiв акцiонерiв: 

д-р Клаус-Петер Цайтiнгер 

пан Рейнер Петер Оттенштайн  

3 

Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ «ПроКредит Банк» вiд 26 червня 

2017 

р. 

пан Борiслав Костадiнов 

пан Крiстiан Кремер 

пан Вольфганг Бертельсмайер 

Пiдсумки голосування: 

В кумулятивному голосуваннi з використанням бюлетенiв прийняли участь представники 

акцiонерiв, 

якi в сукупностi володiють 1 605 267 акцiями Банку (вiдповiдно 8 026 335 голосiв), що 

становить 100% 

голосiв вiд присутнiх на Зборах. 



Результати голосування: за кандидатуру Клаус-Петер Цайтiнгера – 1 605 267 голос; за 

кандидатуру 

Борiслава Костадiнов – 1 605 267 голос; за кандидатуру Крiстiана Кремера – 1 605 267 голос; 

за 

кандидатуру Вольфганга Бертельсмайера – 1 605 267 голос та за кандидатуру Рейнера Петера 

Оттенштайна – 1 605 267 голос Рiшення прийняте щодо обрання усiх кандидатiв до складу 

Наглядової ради, по яких проводилось голосування. 

Питання 4. Обрання Голови Наглядової ради Банку 

У вiдповiдностi до положень пунктiв 9.2.14, 10.2 статуту Банку, акцiонерам запропоновано 

переобрати 

д-ра Клауса-Петера Цайтiнгера на посадi голови Наглядової ради на строк повноважень 

усього 

новообраного складу Наглядової ради. Запропонована кандидатура була одноголосно 

схвалена 

представниками акцiонерiв. 

Рiшення: 

Обрати д-ра Клауса-Петера Цайтiнгера головою Наглядової ради Банку на строк 

повноважень 

новообраного складу ради. 

Пiдсумки голосування: 

В голосуваннi приймали участь представники акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1 605 

267 

простою акцiєю Банку, вiдповiдно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; 

«проти» - 0; 

«утримався» - 0. Рiшення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупностi складає 100% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.  

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
26.10.2017 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Порядок денний 

Рiшенням наглядової ради вiд 09 червня 2017 року затверджено наступний порядок денний цих 

Зборiв: 

1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї;  

2. Збiльшення статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення додаткових простих 

iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв; 

3. Затвердження приватного розмiщення простих iменних акцiй та перелiку осiб, якi є учасниками 

такого розмiщення; 

4. Призначення Правлiння Банку та iнших осiб як уповноважених приймати рiшення та здiйснювати 

всi необхiднi передбаченi законодавством дiї щодо приватного розмiщення простих iменних акцiй; 

Розгляд питань 

Питання 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї 

У зв’язку з необхiднiстю обрання Загальним Зборами членiв Лiчильної комiсiї запропоновано 

обрати до складу Лiчильної комiсiї п. Ростислава Iгнатьєва та п. Ярину Петрушко. 

Рiшення: 

Призначити п. Ростислава Iгнатьєва та п. Ярину Петрушко членами Лiчильної комiсiї на 

Позачергових загальних зборах акцiонерiв. 

Пiдсумки голосування: 

В голосуваннi приймали участь представники акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1 605 267 

простою акцiєю Банку, вiдповiдно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 

«утримався» - 0. Рiшення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупностi складає 100% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 2. Збiльшення статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення додаткових 

простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв 



Виходячи iз аналiзу стану поточної капiталiзацiї Банку та iснуючої макроекономiчної ситуацiї, з 

урахуванням стратегiї розвитку Банку, запропоновано збiльшити статутний капiтал Банку за 

рахунок додаткових внескiв шляхом приватного розмiщення додаткових простих iменних акцiй 

iснуючої номiнальної вартостi 476 (чотириста сiмдесят шiсть) гривень 79 копiйок. 

Надалi була обговорена процедура збiльшення розмiру статутного капiталу Банку, в тому числi 

тривалiсть розмiщення, спосiб i розмiр збiльшення статутного капiталу. Було погоджено здiйснити 

збiльшення розмiру статутного капiталу Банку шляхом випуску додаткових простих iменних акцiй 

iснуючої номiнальної вартостi у кiлькостi 610 667 (шiстсот десять тисяч шiстсот шiстдесят сiм) 

штук, на суму 291 159 918 (двiстi дев’яносто однин мiльйон сто п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот 

вiсiмнадцять) гривень 93 копiйок, що вiдповiдно надасть можливiсть сформувати статутний капiтал 

в розмiрi 1 127 868 200 (один мiльярд сто двадцять сiм мiльйонiв вiсiмсот шiстдесят вiсiм тисяч 

двiстi) гривень 55 копiйок. Акцiонери погодили усi вказанi пропозицiї без заперечень. 

Рiшення: 

Збiльшити розмiр статутного капiталу Банку на 291 159 918 (двiстi дев’яносто однин мiльйон сто 

п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот вiсiмнадцять) гривень 93 копiйок з 836 708 281 (вiсiмсот тридцять 

шiсть мiльйонiв сiмсот вiсiм тисяч двiстi вiсiмдесят одної) гривнi 62 копiйок до 1 127 868 200 (один 

мiльярд сто двадцять сiм мiльйонiв вiсiмсот шiстдесят вiсiм тисяч двiстi) гривень 55 копiйок за 

рахунок додаткових внескiв шляхом приватного розмiщення додаткових простих iменних акцiй 

iснуючої номiнальної вартостi у кiлькостi 610 667 (шiстсот десять тисяч шiстсот шiстдесят сiм) 

штук. 

Пiдсумки голосування: 

В голосуваннi приймали участь представники акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1 605 267 

простою акцiєю Банку, вiдповiдно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 

«утримався» - 0. Рiшення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупностi складає 100% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 3. Затвердження приватного розмiщення простих iменних акцiй та перелiку осiб, якi є 

учасниками такого розмiщення 

У вiдповiдностi до чинного законодавства в галузi цiнних паперiв та на пiдставi рiшення, 

прийнятого по попередньому питанню порядку денного цих Зборiв, збiльшення статутного капiталу 

Банку проводитиметься за рахунок додаткових внескiв шляхом розмiщення простих iменних акцiй 

додаткового випуску iснуючої номiнальної вартостi – 476,79 (чотириста сiмдесят шiсть гривень 79 

копiйок) кожна.  

На розгляд акцiонерiв був представлений проект рiшення про приватне розмiщення простих iменних 

акцiй, що включав данi про кiлькiсть акцiй, що випускаються, їх загальну вартiсть, вiдомостi про 

номiнальну вартiсть акцiй, iнформацiю про переважне право акцiонерiв на придбання акцiй 

додаткової емiсiї та порядок його реалiзацiї вiдповiдно до статтi 27 Закону України «Про акцiонернi 

товариства», порядок розмiщення акцiй та їх оплати, та iншу iнформацiю, передбачену 

законодавством України.  

Оскiльки простi iменнi акцiї Банку додаткового випуску, щодо яких приймається рiшення про 

приватне розмiщення, плануються до придбання акцiонерами банку, iншi iнвестори для участi в 

приватному розмiщеннi акцiй Банком не залучалися.  

Акцiонери обговорили та погодили рiшення та визначенi в ньому умови i порядок проведення 

приватного розмiщення простих iменних акцiй Банку та перелiк осiб, якi є учасниками такого 

розмiщення у формi Додатка 3 до цього Протоколу. 

Акцiонери погодили усi вказанi пропозицiї без заперечень. 

Рiшення: 

Провести збiльшення розмiру статутного капiталу Банку за рахунок додаткових внескiв шляхом 

приватного розмiщення додаткових простих iменних акцiй Банку. 

Затвердити рiшення про приватне розмiщення простих iменних акцiй, порядок та умови такого 

розмiщення, яке оформлене додатком 3, що є невiд’ємною частиною протоколу цих Зборiв, 

вiдповiдно до вимог чинного законодавства з урахуванням рiшень, прийнятих з питань порядку 

денного цих Зборiв. 

Пiдсумки голосування: 

В голосуваннi приймали участь представники акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1 605 267 

простою акцiєю Банку, вiдповiдно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 

«утримався» - 0. Рiшення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупностi складає 100% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

 

Питання 4. Призначення Правлiння Банку та iнших осiб як уповноважених приймати рiшення та 

здiйснювати всi необхiднi передбаченi законодавством дiї щодо приватного розмiщення простих 

iменних акцiй 

Акцiонери обговорили порядок приватного розмiщення додаткових простих iменних акцiй, в тому 

числi призначення уповноваженого органу Банку та осiб, вповноважених приймати рiшення та 



здiйснювати необхiднi передбаченi законодавством дiї щодо приватного розмiщення простих 

iменних акцiй. Акцiонери погодили призначити Правлiння вiдповiдальним органом Банку за 

приватне розмiщення акцiй та надати йому повноваження щодо:  

- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; 

- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у 

процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з 

першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); 

- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй; 

- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; 

- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; 

- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi 

законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi 

приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi 

прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

- письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання 

розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та 

опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 

Запропоновано визначити Голову Правлiння Банку, Заступника Голови Правлiння Банку та iнших 

осiб, якi у вiдповiдному порядку будуть призначенi виконуючими обов’язкiв Голови Правлiння 

та/або Заступника Голови Правлiння, вповноваженими особами уповноваженого органу Банку, та 

надати їм повноваження: проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого 

переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення, та/або 

отримувати заяви про вiдмову вiд переважного права на придбання акцiй в разi надходження; 

проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi 

реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй; 

проводити всi iншi дiї, необхiднi для забезпечення приватного розмiщення простих iменних акцiй. 

Акцiонери погодили усi вказанi пропозицiї без заперечень. 

Рiшення: 

Призначити Правлiння Банку уповноваженим органом Банку для здiйснення наступних 

повноважень: 

- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; 

- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у 

процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з 

першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); 

- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй; 

- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; 

- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; 

- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi 

законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi 

приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi 

прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

- письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання 

розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та 

опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 

Призначити Голову Правлiння Банку, Заступника Голови Правлiння Банку та iнших осiб, якi у 

вiдповiдному порядку будуть призначенi виконуючими обов’язкiв Голови Правлiння та/або 

Заступника Голови Правлiння, вповноваженими особами уповноваженого органу Банку, якi можуть 

дiяти разом або кожен окремо, та надати їм повноваження:  

- проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання 

акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення, та/або отримувати заяви про вiдмову вiд 

переважного права на придбання акцiй в разi надходження;  

- проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi 

приватного розмiщення акцiй; 

- проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право 

вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй; 

- проводити всi iншi дiї, необхiднi для забезпечення приватного розмiщення простих iменних акцiй. 

Пiдсумки голосування: 

В голосуваннi приймали участь представники акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 1 605 267 



простою акцiєю Банку, вiдповiдно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 

«утримався» - 0. Рiшення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупностi складає 100% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



VIII. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього 

періоду 
У звітному періоді 

за 

простими 

акціями 

за 

привілейованими 

акціями 

за 

простими 

акціями 

за 

привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 149.62 0 149.62 

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0.001 0 0.001 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 
0 0 0 149.62 

Дата складання переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 
 26.01.2018  27.01.2017 

Дата (дати) перерахування дивідендів через 

депозитарну систему із зазначенням сум 

(грн) перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

   15.06.2017/142грн 

Дата (дати) перерахування/ відправлення 

дивідендів безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених дивідендів на 

відповідну дату 

    

Опис 

Дивiденди у звiтному перiодi за простими iменними акцiями не 

виплачувались. Було виплачено дивiденди за 2016 р. за 

привеливiйованими акцiями.` 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

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

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

000270 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Свiдоцтво Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.07.2015 

Міжміський код та телефон - 

Факс - 

Вид діяльності Надання фiнансових послуг на ринку цiнних паперiв 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ТОВ "ПРИБУТОК ПЛЮС" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 25395301 

Місцезнаходження 01033 Україна - м. Київ вул. Володимирська, 101 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АВ №520479 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на 

дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.11.2008 

Міжміський код та телефон - 

Факс - 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

Приватне акцiонерне товариство “КПМГ Аудит” 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 31032100 

Місцезнаходження 01010 Україна - м. Київ вул. Московська, 32/2, 17-й поверх 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

№2397 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Лiцензiя на надання аудиторських послуг. 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 



Міжміський код та телефон +380 (44) 490 5507 

Факс +380 (44) 490 5508 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ТОВ "СВАН Консалтинг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 33789167 

Місцезнаходження 02002 Україна - м. Київ вул.Р.Окiпної, 10-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

№ 7826108 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Лiцензiя на надання послуг з оцiнки майна. 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.10.2008 

Міжміський код та телефон - 

Факс - 

Вид діяльності Оцiночна дiяльнiсть 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

Fitch Ratings Ltd. 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ - 

Місцезнаходження - Англiя - London Eldon House, 2, Eldon Street, EC2M 7UA, UK 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 

Міжміський код та телефон - 

Факс - 

Вид діяльності Рейтингове агенство 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ПРАТ "Українська страхова компанiя "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 24175269 

Місцезнаходження 04050 Україна - м. Київ вул. Глибочицька, 44  

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АД 039977 



Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.11.2012 

Міжміський код та телефон +380 (44) 207 7259  

Факс +380 (44) 207 7276  

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть, страхування майна 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

особи ТОВ Аудиторська фiрма « Украудит ХХI- Захiд»  

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 30203617  

Місцезнаходження 79000 Україна Львівська - м. Львiв вул. С. Томашiвського, 5/1 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

№2010  

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.05.2001 

Міжміський код та телефон - 

Факс - 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть  

Опис - 

 



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 

02.08.2017 84/1/2017 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000073100 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
476.79 2143369 1021936906 93.4753 

Опис 

Торгiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. В лiстингу на фондових бiржах акцiї емiтента не перебувають. 

Акцiї були розмiщенi шляхом приватного розмiщення акцiй у вiдпповiдностi до чинного законодавства. Емiсiя акцiй була здiйсненна з метою 

збiльшення розмiру статутного капiталу за рахунок додаткових внескiв та приведення розмiру статутного капiталу у вiдповiднiсть до вимог 

законодавства.  

  

30.06.2010 473/1/10 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000074181 

Акція 

привілейована 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
476.79 149611 71333029.69 6.5247 

Опис 
Торгiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. В лiстингу на фондових бiржах акцiї емiтента не перебувають. 

Акцiї були розмiщенi шляхом приватного розмiщення акцiй у вiдпповiдностi до чинного законодавства 

  



XI. Опис бізнесу 

Банк був створений в Українi i є резидентом України. Банк має форму публiчного акцiонерного 

товариства згiдно з чинним законодавством України. 

Стратегiчним напрямком дiяльностi Банку є кредитування малого i середнього бiзнесу та надання 

повного спектру комерцiйних банкiвських послуг.  

Банк здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi банкiвської лiцензiї та генеральної лiцензiї на 

здiйснення валютних операцiй №195, виданих Нацiональним банком України (НБУ) 13 жовтня 

2011 р. Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (Свiдоцтво №131, видане 8 

листопада 2012 р.). 

Безпосередньою материнською компанiєю Банку є ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА (2015: 

ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА). Федеративна Республiка Нiмеччина та федеративнi землi 

непрямо володiють 23,6471% акцiй Банку. Фiнансову звiтнiсть, що пiдлягає опублiкуванню, 

складає безпосередня материнська компанiя Банку. 

На 31 грудня 2017 р. Банк має 9 вiддiленнь в Українi (2016: 24 вiддiлення). 

Протягом звiтного 2017 року в Банку не вiдбувалось злиття, приєднання, подiлу, видiлення або 

перетворення. 

ПроКредит Банк є частиною мiжнародної групи ПроКредит, акцiонерами якої є великi 

мiжнароднi фiнансовi органiзацiї i компанiї: ПроКредит Холдинг (Нiмеччина), Нiмецький 

державний банк розвитку KfW (Нiмеччина). Банк не пов'язаний з будь-якими економiчними або 

полiтичними групами. 

Пiдтримка акцiонерiв, приналежнiсть до групи ПроКредит, а також контроль з боку 

Федерального управлiння фiнансового нагляду Нiмеччини BaFin є гарантiєю стабiльностi та 

надiйностi ПроКредит Банку. 

Крiм того, ПроКредит Банк отримав максимально можливий в Українi рейтинг вiд мiжнародного 

рейтингового агентства Fitch Ratings. 

  

Органiзацiйна структура Банку включає вiддiлення та головний офiс. 

Список вiддiлень. 

1.Вiддiлення № 1 АТ«ПроКредит Банк» в м. Днiпропетровськ, вулиця Ливарна, будинок 17-А 

2.Вiддiлення № 2 АТ«ПроКредит Банк» в м. Харкiв, вул. 23 Серпня, 43 

3.Роздрiбне вiддiлення - вiддiлення № 2 АТ "ПроКредит Банк" в м. Київ, бульвар Л.Українки, 

будинок 24  

41.Роздрiбне вiддiлення - вiддiлення № 6 АТ «ПроКредит Банк» в м. Київ, пр. Перемоги, буд. 103 

5.Роздрiбне вiддiлення - вiддiлення № 8 АТ «ПроКредит Банк» в м. Київ, вул. Червоноармiйська, 

24 

6.Роздрiбне вiддiлення - вiддiлення № 14 АТ«ПроКредит Банк» в м. Київ, Контрактова площа, 

будинок 2/1 

7.Вiддiлення №15 АТ «ПроКредит Банк» в м. Київ, проспект Перемоги, будинок 21-А. 

8.Вiддiлення № 2 АТ«ПроКредит Банк» в м. Львiв, вулиця Кримська, будинок 107 

9.Вiддiлення № 1 АТ«ПроКредит Банк» в м. Одеса, вулиця Разумовська, будинок 10/12  

  

Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв Банку станом на 01.01.2018 р. становить 266 осiб. 

З них осiб, якi працюють на умовах неповного робочого часу - немає. 

Фонд оплати працi працiвникiв Банку на кiнець звiтного перiоду складає 103 403 тис. грн.  

Витрати на заробiтну плату, внески до державного пенсiйного фонду України i фондiв 

соцiального страхування, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, а також негрошовi винагороди 

нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надавалися працiвниками Банку. 

Банком придiляється багато уваги для пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв. Iснує програма 

пiдготовки молодих спiвробiтникiв.  



  

Банк не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств, окрiм професiйних асоцiацiй учасникiв 

банкiвського сектору, що не мають на метi отримання прибутку. 

  

Банк не веде спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями. 

  

Банк не отримував пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб. 

  

У 2017 роцi Банк не застосовував новi стандарти, змiни, поправки та тлумачення стандартiв, що 

мали б суттєвий вплив на фiнансовi звiти, за винятком Iнiцiативи з розкриття iнформацiї 

(Поправки до МСФЗ 7), див. Примiтки 41 та 44 для розкриття рухiв у фiнансових зобов'язаннях у 

2017 роцi, представлених вiдповiдно до цiєї нової вимоги. Порiвняльна iнформацiя не потрiбна. 

Банк достроково не застосовував жодних стандартiв та змiн до стандартiв, якi ще не набули 

чинностi. 

МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти 

У липнi 2014 року РМСБО випустила остаточну версiю МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". МСФЗ 

9 є чинним для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше, при цьому 

дозволяється його дострокове застосування. Вiн замiнює МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: 

визнання та оцiнка". У жовтнi 2017 року РМСБО випустила змiни до МСФЗ 9 "Умова про 

дострокове погашення з негативною компенсацiєю". Змiни є чинними для рiчних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2019 року або пiзнiше, при цьому дозволяється дострокове застосування. 

Банк почне застосування МСФЗ 9, випущеного в липнi 2014 року, з 1 сiчня 2018 року, i прийме 

поправки до МСФЗ на цю саму дату.  

МСФЗ 9 матиме вплив на класифiкацiю та оцiнку фiнансових iнструментiв та на визнання 

зменшення корисностi. Найбiльш значний вплив на фiнансовi звiти Банку вiд впровадження 

МСФЗ 9 очiкується внаслiдок нових вимог до зменшення корисностi. Збитки вiд знецiнення 

збiльшяться i стануть бiльш нестабiльними для фiнансових iнструментiв у межах моделi 

зменшення корисностi МСФЗ 9. Очiкується, що загальна сума коригувань (за виключенням 

податкового впливу) вiд впровадження МСФЗ 9 щодо початкових залишкiв власного капiталу на 

1 сiчня 2018 року, не перевищить 3% капiталу, вiдображеного на 31 грудня 2017 року. 

Банк завершив бiльшу частину перехiдних робiт на МСФЗ 9 i знаходиться на стадiї подальшого 

вдосконалення процесiв та методологiй. Фактичний вплив застосування МСФЗ 9 на 1 сiчня 2018 

року може змiнитися, оскiльки новi облiковi полiтики, припущення, судження та методики 

оцiнки можуть бути змiненi, доки Банк не складе свою першу фiнансову звiтнiсть, яка включає 

первинне застосування стандарту.  

Класифiкацiя та оцiнка фiнансових iнструментiв 

МСФЗ 9 передбачає новий пiдхiд до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв, що вiдображає 

бiзнес-модель, яка використовується для управлiння цими активами, i характеристики пов'язаних 

з ними грошових потокiв. Фiнансовi iнструменти, класифiкованi як позики та дебiторська 

заборгованiсть, оцiнюються за амортизованою вартiстю; iнструменти, класифiкованi як фiнансовi 

активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, 

оцiнюються за справедливою вартiстю, зi змiною справедливої вартостi, визнаною в прибутку 

або збитку; iнструменти, класифiкованi як фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за 

справедливою вартiстю, змiни справедливої вартостi визнаються у власному капiталi. 

Для того, щоб мати можливiсть виконувати класифiкацiю, спочатку було проведено тест бiзнес-

моделi. Це забезпечило пiдтвердження того, що бiзнес-модель Банку полягає в тому, щоб 

утримувати фiнансовi активи або зберiгати та продавати їх в рамках управлiння лiквiднiстю. 

Другий етап включав перевiрку характеристик грошових потокiв як частину класифiкацiї 

фiнансових iнструментiв; цей тест пiдтвердив, що основнi договiрнi умови дають певнi дати 

надходження грошових коштiв, якi є виключно сплатами основної суми та вiдсоткiв на 



непогашену основну суму. 

МСФЗ 9 в основному зберiгає iснуючi вимоги МСБО 39 для класифiкацiї фiнансових зобов'язань. 

Загалом, аналiз показав, що застосування МСФЗ 9 в категорiях оцiнки для початкових балансiв 

станом на 1 сiчня 2018 року не призводить до суттєвих змiн. 

Знецiнення фiнансових активiв 

Вимоги до оцiнки знецiнення також змiнюються iз впровадження МСФЗ 9. МСФЗ 9 замiнює 

модель "понесених збиткiв", що використовується в МСБО 39, на модель "очiкуваних кредитних 

збиткiв" (ELC). Застосування нової моделi зменшення корисностi вимагатиме вiд Банку значних 

професiйних суджень щодо того, яким чином змiни економiчних факторiв впливають на 

очiкуванi кредитнi збитки, що визначаються шляхом зважування щодо ймовiрностi їх 

виникнення.  

Очiкуваний кредитний збиток буде враховуватися в майбутньому при визнаннi знецiнення. 

Збитки вiд знецiнення вимiрюються вже при первiсному визнаннi фiнансового активу на основi 

потенцiйного очiкуваного збитку на той час. Вiдповiдно до моделi очiкуваних кредитних збиткiв 

в МСФЗ 9, резерв пiд знецiнення визнається для очiкуваних кредитних збиткiв, якi можуть 

виникнути внаслiдок подiй дефолту за працюючими фiнансовими iнструментами, що є 

можливими протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати (стадiя 1). Для працюючих активiв, щодо яких 

кредитний ризик значно збiльшився з моменту первiсного визнання (стадiя 2) та для знецiнених 

активiв (стадiя 3), МСФЗ 9 вимагає визнання резервiв пiд знецiнення щодо очiкуваних кредитних 

збиткiв за весь очiкуваний строк дiї фiнансового iнструменту.  

Вимоги щодо облiку хеджування не вплинули на фiнансовi звiти, оскiльки Банк не застосовує 

облiк хеджування. 

Вхiднi данi при оцiнцi очiкуваних кредитних збиткiв (ECLs) 

Основними вхiдними даними при оцiнцi очiкуваних кредитних збиткiв, швидше за все, будуть 

часовi структури наступних змiнних:  

• ймовiрнiсть дефолту (PD);  

• величина збитку у випадку дефолту (LGD); i  

• сума пiд ризиком у випадку дефолту (EAD)  

PD розрахунок базується на iсторiї дефолтiв та погашення. Для кожного дефолтного кредитного 

продукту всi одноразовi виплати пiсля дати подiї за замовчуванням збираються та звiтуються. 

Що стосується подiй дефолту, погашення не пов'язанi зi звiтною датою; вони можуть вiдбутися в 

будь-яку дату, i тому повиннi бути зареєстрованi на цю дату. 

Крiм того, повiдомляється процентна ставка кредитного продукту на дату погашення. Моделi PD 

оцiнюються окремо для реструктуризованих та для клiєнтiв без реструктуризацiї. 

Iншi змiннi моделi PD включають характеристики клiєнта. У 2016 роцi Банк запровадив систему 

класифiкацiї ризикiв для клiєнтiв середнього i малого бiзнесу, яка враховує основнi елементи 

ризику, якi аналiзуються пiд час оцiнки окремих випадкiв та у процесi прийняття рiшень. 

Застосування тiєї ж системи класифiкацiї ризикiв до малих та середнiх кредитних ризикiв 

допоможе систематично накопичувати вiдповiднi данi про ризику та iншу iнформацiю щодо 

таких активiв. Крiм того, результати можуть бути об'єднанi та використанi для розрахункiв 

iмовiрностi дефолту та, вiдповiдно, для визначення рiвня резервiв на покриття збиткiв та 

капiталу. 

LGD - це величина збитку у випадку дефолту. Для розрахунку LGD розглядаються данi про 

вартiсть прямих витрат на вiдшкодування збиткiв та iсторiя вилучення заставного майна. Данi 

про прямi витрати на вiдшкодування збиткiв включають данi про вартiсть всiх типiв, пов'язаних 

iз процесом вiдновлення дефолтних кредитних ризикiв. Данi про вiдшкодовану заставу мiстять 

детальну iнформацiю щодо повернення заставних майна та продажiв. 

EAD (сума пiд ризиком у випадку дефолту) являє собою очiкувану суму у разi дефолту. EAD 

визначається як сума балансових та позабалансових залишкiв з кредитом на початок 

розглянутого перiоду.  

Прогнозна iнформацiя 

Вiдповiдно до МСФЗ 9, Банк включить прогнозну iнформацiю як у свою оцiнку значного 

збiльшення кредитного ризику з моменту первiсного визнання, так i в оцiнку очiкуваних 



кредитних збиткiв. Ця оцiнка основується на зовнiшнiй iнформацiї. Зовнiшня iнформацiя може 

включати економiчнi данi i прогнози, що публiкуються державними органами, а також окремi 

iндивiдуальнi та науковi прогнози. 

Дослiджено кiлька макроекономiчних величин як частин моделi PD. Найвпливовiшi 

макроекономiчнi фактори, застосовнi для України, взятi з бази даних Свiтової економiчної 

перспективи МВФ. Зокрема, для специфiкацiї моделей PD розглядаються принаймнi наступнi 

величини: 

- Зростання валового внутрiшнього продукту 

- Процентна змiна iнфляцiї 

- Рiвень безробiття. 

Цi величини безпосередньо вiдображають розвиток бiзнес-циклу та, таким чином, є 

потенцiйними змiнними моделi PD. Для оцiнки LGD на певнi моменти часу враховуються деякi 

додатковi фактори, оскiльки потрiбно моделювати не лише ризики, але й iншi макроекономiчнi 

фактори.  

Перехiднi положення 

Банк скористається звiльненням, яке дозволяє не перераховувати порiвняльнi данi за попереднi 

перiоди в частинi змiн до класифiкацiї та оцiнки (включаючи зменшення корисностi) фiнансових 

iнструментiв. Рiзницi мiж колишньою балансовою вартiстю iнструментiв i їх балансовою 

вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9, у загальному випадку, будуть визнанi в складi нерозподiленого 

прибутку i резервiв власного капiталу станом на 1 сiчня 2018 р.  

МСФЗ 16 "Оренда" 

МСФЗ 16 замiнює дiючi вимоги щодо облiку оренди, що мiстяться у МСБО 17 "Оренда", КТМФЗ 

4 "Визначення, чи мiстить угода оренду", ПКТ-15 "Операцiйна оренда – заохочення" та ПКТ-27 

"Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду". 

Цей стандарт є чинним для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiзнiше, при 

цьому дозволяється дострокове застосування. Дозволяється дострокове застосування стандарту 

для суб'єктiв господарювання, якi застосовують МСФЗ 15 на дату першого застосування МСФЗ 

16 або до неї. 

МСФЗ 16 запроваджує єдину модель облiку орендарями договорiв оренди, яка передбачає їх 

вiдображення на балансi орендаря. Вiдповiдно до цiєї моделi, орендар повинен визнавати актив у 

формi права користування, що являє собою право використовувати базовий актив, i зобов'язання 

з оренди, що являє собою обов'язок здiйснювати оренднi платежi. Передбаченi необов'язковi 

звiльнення вiд вимог стандарту щодо короткострокової оренди та оренди малоцiнних 

швидкозношуваних предметiв. Правила облiку для орендодавцiв залишаються подiбними до 

iснуючих, тобто орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати оренду як фiнансовий лiзинг або 

операцiйну оренду. 

Банк здiйснив первинну оцiнку потенцiйного впливу на його фiнансовi звiти, але ще не завершив 

свою детальну оцiнку. Фактичний вплив застосування МСФЗ 16 на фiнансовi звiти в перiод 

первинного застосування буде залежати вiд майбутнiх економiчних умов, включаючи ставку 

запозичення Банку на 1 сiчня 2019 року, склад лiзингового портфеля Банку на цю дату, останню 

оцiнку Банку чи буде вiн здiйснювати будь-якi варiанти оновлення орендної плати та про те, 

якою мiрою Банк вирiшить скористатися практичними винятками та звiльненнями щодо 

застосування стандарту. 

Крiм того, характер витрат, пов'язаних з цiєю орендою, змiниться зараз, оскiльки МСФЗ 16 

замiнює витрати прямої лiзингової операцiї на лiзинг з амортизацiєю на кориснi активи та 

процентнi витрати за договорами лiзингу. Нема значного впливу на фiнансову оренду Банку. 

Перехiднi положення 

Як орендар, Банк може застосувати стандарт, використовуючи: 

• ретроспективний пiдхiд; або 

• модифiкований ретроспективний пiдхiд з необов’язковим звiльненням вiд вимог стандарту, що 

має практичний характер. 

Орендар застосовує обраний варiант послiдовно до всiх договорiв оренди, в яких вiн виступає як 

орендар.  



Банк планує перше застосування МСФЗ 16 на 1 сiчня 2019 року з використанням модифiкованого 

ретроспективного пiдходу. Отже, сумарний вплив першого застосування МСФЗ 16 буде визнаний 

як коригування вхiдного залишку нерозподiленого прибутку на 1 сiчня 2019 року без 

перерахування порiвняльної iнформацiї. 

При застосуваннi модифiкованого ретроспективного пiдходу до договорiв оренди, ранiше 

класифiкованих як договори операцiйної оренди вiдповiдно до МСБО 17, орендар може вибрати 

для кожного договору оренди, застосовувати чи нi при переходi тi чи iншi спрощення 

практичного характеру. Банк перебуває у процесi оцiнки можливого впливу використання 

спрощень практичного характеру. 

Банк не зобов'язаний здiйснювати будь-якi коригування за договорами оренди, в яких вiн 

виступає орендодавцем, за винятком випадкiв, коли вiн є промiжним орендодавцем за договором 

суборенди. 

Банк оцiнює потенцiйний вплив на фiнансову звiтнiсть застосування МСФЗ 16. 

МСФЗ 15 “Виручка за контрактами з клiєнтами” 

МСФЗ 15 “Виручка за контрактами з клiєнтами” встановлює загальну концептуальну основу для 

визначення того, чи має бути визнаний дохiд (виручка), в якому розмiрi та коли. Вiн замiнює 

поточнi iнструкцiї щодо визнання доходу, зокрема, тi, що мiстяться у МСБО 18 "Дохiд", МСБО 

11 "Будiвельнi контракти" та КТМФЗ 13 "Програми лояльностi клiєнта". Основоположним 

принципом нового стандарту є те, що суб’єкт господарювання визнає виручку, щоб вiдобразити 

передачу клiєнтам обiцяних товарiв чи послуг на суму, що вiдповiдає винагородi, на яку суб’єкт 

господарювання, за його очiкуваннями, отримає право в обмiн на цi товари чи послуги. Новий 

стандарт передбачає детальне розкриття iнформацiї про доходи, мiстить iнструкцiї щодо 

операцiй, якi ранiше всебiчно не розглядалися, а також мiстить удосконаленi iнструкцiї щодо 

угод, якi складаються з багатьох елементiв. МСФЗ 15 є чинним для рiчних звiтних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2018 року, або пiзнiше. Суб’єктам господарювання дозволяється його 

дострокове застосування. Банк не має намiру застосовувати цей стандарт достроково.  

Банк не очiкує суттєвого впливу на свою фiнансову звiтнiсть застосування МСФЗ 15. 

Iншi стандарти 

Не очiкується, що наступнi змiненi стандарти та iнтерпретацiї матимуть суттєвий вплив на 

фiнансову звiтнiсть Банку: 

- Щорiчне вдосконалення МСФЗ для циклу 2014-2016 рр. - Поправки до МСФЗ 1 та МСБО 28. 

- Класифiкацiя та оцiнка платiжних операцiй на основi акцiй (змiни до МСФЗ 2). 

- Передача iнвестицiйної нерухомостi (змiни до МСБО 40). 

- продаж або вклад активiв мiж iнвестором та його асоцiйованим або спiльним пiдприємством 

(змiни до МСФЗ 10 та МСБО 28). 

- Iнтерпретацiя КТМФЗ 22 "Операцiї з iноземною валютою та їх попередня оцiнка". 

- Iнтерпретацiя КТМФЗ 23 "Невизначенiсть щодо податкових витрат". 

- МСФЗ 17 "Страховi контракти". 

  

Основними видами дiяльностi Банку є кредитування малого та середнього бiзнесу, залучення 

вкладiв суб'єктiв господарювання i фiзичних осiб та розрахунково-касове обслуговування 

клiєнтiв. Основними клiєнтами Банку є представники дрiбного, малого, середнього бiзнесу та 

фiзичнi особи, яким Банк надає повний спектр банкiвських послуг. 

Банк в 2017 роцi на пiдставi Банкiвської Лiцензiї Нацiонального банку України № 195 вiд 

13.10.2011 р., Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 195 вiд 13.10.2011 р. та 

Додатку до неї мав право здiйснювати дiяльнiсть та надавати наступнi послуги: 

1) залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола 

юридичних i фiзичних осiб;  

2) вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у 

банкiвських металах;  

3) 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; 



4) операцiї з валютними цiнностями: 

- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; 

- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на 

iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; 

- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (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; 

- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та 

здiйснення операцiй за ними; 

- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та 

здiйснення операцiй за 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 операцiй з готiвковою 

iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах 

обмiну iноземної валюти банкiв i агентiв]; 

- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках; 

- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi 

статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг" та не зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про 

порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних 

операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 р. 

№ 281; 

5) iнвестицiй; 

6) випуску власних цiнних паперiв; 

7) зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського 

сейфа;  

8) iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей;  

9) надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових 

послуг. 

  

За перiод з 2013 по 2017 рiк Банком було куплено основних засобiв (будiвель, споруд та 

земельних дiлянок) на суму 164 208 тис.грн. За цей же перiод всього було вiдчуджено основних 

засобiв на загальну суму 17 360 тис.грн.  

Станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року на балансi Банку облiковується заставне майно, 

утримуване для продажу, балансовою вартiстю 3 408 тис.грн.  

У 2017 роцi були проведенi ремонтно-будiвельнi роботи у Головному офiсi на суму 10 570 

тис.грн. На 2017 рiк заплановано реконструкцiю Головного офiсу згiдно договору на суму 16 737 

тис.грн. 

  

Протягом 2017 року АТ "ПроКредит Банк" було укладено та внесено змiни до наступних 

договорiв з пов'язаними особами: 

22.06.2017 року мiж АТ "ПроКредит Банк" та ПроКредит Банк АГ (ФРН) укладено мiжбанкiвську 

угоду про розмiщення МБК на суму 5 000 000 доларiв США на термiн 3 мiсяцi.  

23.05.2017 року мiж АТ "ПроКредит Банк" та Прокредит холдинг АГ укладено мiжбанкiвську 

угоду про розмiщення МБК на суму 500 000 доларiв США на термiн 3 мiсяцi.  

13.09.2017 року мiж АТ "ПроКредит Банк" та Прокредит холдинг АГ укладено мiжбанкiвську 

угоду про розмiщення МБК на суму 5 000 000 доларiв США на термiн 3 мiсяцi.  

22.09.2017 року мiж АТ "ПроКредит Банк" та ПроКредит Банк АГ (ФРН) укладено мiжбанкiвську 



угоду про розмiщення МБК на суму 5 000 000 доларiв США на термiн 1 рiкi.  

24.07.2017 року мiж АТ "ПроКредит Банк" та Прокредит холдинг АГ укладено мiжбанкiвську 

угоду про розмiщення МБК на суму 15 000 000 Євро на термiн 3 рокиi.  

24.11.2017 року мiж АТ "ПроКредит Банк" та Прокредит холдинг АГ укладено мiжбанкiвську 

угоду про розмiщення МБК на суму 4 000 000 доларiв США на термiн 3 рокиi.  

29 вересня 2017 укладено угоду STB25A9 про продовження строку дiї договору Stand-By Line 

мiж емiтентом та його материнською компанiєю ПроКредит Холдинг АГ та Ко на 1 рiк на суму 5 

000 000 доларiв США. 

  

Протягом звiтного перiоду переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась. Змiн у структурi 

основних засобiв у звiтному перiодi не було. Застосовуваний метод амортизацiї - прямолiнiйний.  

Дiапазон строкiв корисного використання основних засобiв:  

а) будинки, споруди i передавальнi пристрої – 20 рокiв; 

б) машини та обладнання: 

- комп'ютерна технiка – 3 роки; 

- iншi машини та обладнання – 5 рокiв; 

в) транспортнi засоби – 5 рокiв; 

г) iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 7 рокiв; 

ґ) iншi основнi засоби – 3 роки. 

Оскiльки строк корисної експлуатацiї визначається, виходячи з корисностi об'єкта основних 

засобiв, вiн може бути меншим нормативного строку експлуатацiї. Об’єкти основних фондiв в 

заставу не надавалися. Обмеження на володiння та використання не застосовувалися. 

Консервацiї, вилучення з експлуатацiї цiльового фiнансування не було.  

На балансi банку визнанi основнi засоби будiвлi як iнвестицiйна нерухомiсть на загальну сумму 

3,912 тис.грн.  

Iнвестицiйна нерухомiсть представлена будiвлями або частинами будiвель, що утримуються з 

метою отримання орендного доходу або збiльшення вартостi капiталу i не використовуються 

Банком, а також не призначенi для продажу в ходi звичайної дiяльностi.  

Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається за собiвартiстю, включаючи витрати на придбання, за 

вирахуванням амортизацiї та витрат вiд зменшення корисностi. Амортизацiя розраховується за 

прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання будiвель – 20 рокiв. 

Залишкова вартiсть активiв, строк корисного використання та метод нарахування амортизацiї 

переглядаються та коригуються на кожну звiтну дату. Прибутки та збитки вiд вибуття 

iнвестицiйної нерухомостi розраховуються як надходження за мiнусом залишкової вартостi. 

Подальшi витрати капiталiзуються тiльки за умови, коли iснує iмовiрнiсть, що майбутнi 

економiчнi вигоди, пов’язанi з витратами, надiйдуть в Банк i вартiсть можна буде достовiрно 

оцiнити. Всi iншi ремонти та технiчнi обслуговування вiдносяться на витрати в момент їх 

виникнення. 

За станом на кiнець дня 31.12.2017 р.: Банк не мав активiв, стосовно яких є передбаченi чинним 

законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження; Банк не передавав 

основнi засоби у заставу. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, але 

працюючих, становить  

38 851 тис. грн.  

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становила 232 736 тис. грн., а на 

кiнець 2017 року – 303 903 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на початок 2017 року 

становила 145 077 тис. грн., а на кiнець – 208 538 тис. грн.  

За станом на кiнець дня 31.12.2017 р. Банк не мав нематерiальних активiв, щодо яких є 

обмеження права власностi або оформлених у заставу. Банк протягом 2017 року не створював 

нематерiальних активiв самостiйно.  

На кiнець 2017 банк не мав капiтальних iнвестицiй за незавершеним будiвництвом. 

Дiя екологiчного законодавства не поширюється на емiтента.  

  



Операцiї Банку проходять в Українi. Полiтична та економiчна ситуацiя в Українi останнiми 

роками зазнала значних змiн та демонструє особливостi ринку, що розвивається. Отже, операцiї в 

країнi пов'язанi з ризиками, якi не є типовими на iнших ринках. 

Пiсля основних полiтичних та економiчних реформ, досягнутих протягом 2014-2016 рр., 

очiкувалося, що 2017 рiк стане перiодом вiдновлення пiсля кризи попереднiх рокiв. Воєнний 

конфлiкт у деяких частинах Луганської та Донецької областей, який розпочався навеснi 2014 

року, не вирiшений, а частина Донецької та Луганської областей залишається пiд контролем 

самопроголошених республiк, i українська влада в даний час не може повнiстю забезпечити 

виконання українських законiв на цiй територiї. Територiальний суперечка з приводу Криму 

переросла до свiтових питань мiжнародних вiдносин, що не передбачає швидкого врегулювання. 

У той же час, економiка пережила негативний ефект вiд втрати частини територiї та 

пристосування до нових умов. Хоча нестабiльнiсть тривала протягом 2016 i 2017 рокiв, 

українська економiка демонструвала першi ознаки одужання – уповiльнення iнфляцiї, зменшення 

рiвня знецiнення курсу гривнi щодо основних iноземних валют, збiльшення мiжнародних 

резервiв Нацiонального банку України (НБУ) та загального вiдродження бiзнесу. Нацiональний 

банк України нацiлений на подальше уповiльнення iнфляцiї з очiкуванням помiрного коливання 

мiсцевої валюти. У сферi полiтики президент мав пiдтримку парламентської коалiцiї i мiг 

покластися на уряд, керований його близьким колегою. Мiжнародний валютний фонд пiдтримав 

українську владу в чотирирiчнiй програмi розширеного фiнансування, затвердженiй у березнi 

2015 року. Iншi мiжнароднi фiнансовi установи також надавали значну технiчну пiдтримку в 

останнi роки, щоб допомогти Українi реструктуризувати зовнiшнiй борг та розпочати реформи 

(включаючи антикорупцiйне, корпоративне право та поступову лiбералiзацiю енергетичного 

сектору). Все це створило основу для подальшого макроекономiчного розвитку протягом 

звiтного перiоду. 

Фiнансовий сектор аналогiчним чином подолав бурхливий перiод 2014-2015 рокiв i почав 

вiдновлюватися в 2016 роцi. Банкiвська система мала активiзувати кредитування реального 

сектору економiки. Зниження процентних ставок, обумовлених облiковою ставкою 

Нацiонального банку в умовах зростаючої пропозицiї кредитування, спричинило тиск на резерви 

банкiв. У 2016 та 2017 роках НБУ зробив певнi кроки, щоб забезпечити полегшення обмежень 

валютного контролю, запроваджених у 2014-2015 роках. Зокрема, поступово зменшувалась 

необхiдна частка валютних надходжень, що пiдлягають обов'язковiй торгiвлi на мiжбанкiвському 

ринку, а перiод розрахункiв експортно-iмпортних операцiй в iноземнiй валютi був збiльшений. 

Також НБУ дозволив українським компанiям виплачувати дивiденди за кордоном з певним 

щомiсячним обмеженням. 

Основний ризик для економiки в наступному роцi пов'язаний з спiвпрацею з МВФ за програмою 

Розширеного Фонду. Виплати державного боргу заплановано значними навантаженнями на 2018-

2019 роки. Країнi потрiбно залучити додатковi кошти, тодi як iноземнi iнвестори покладаються 

на оцiнку української кредитоспроможностi вiд МВФ. Подальша стабiлiзацiя економiчного та 

полiтичного середовища залежить вiд подальшої реалiзацiї структурних реформ та iнших 

факторiв. 

Управлiнський персонал Банку вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльної 

дiяльностi Банку, необхiднi за поточних обставин. Подальша нестабiльнiсть умов здiйснення 

дiяльностi 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 управлiнського персоналу щодо впливу умов здiйснення 

дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Майбутнi умови 

здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу. 

  

Протягом 2017 р. Банком було сплачено штрафiв на загальну суму 233 792 грн., з них:  

- 23 240 грн. за порушення податкового законодавства;  



- 203 412 грн. за порушення при проведеннi господарських операцiй;  

- 7 140 грн. за порушення валютного законодавства;  

  

Фiнансування фiяльностi банку здiйснюється як за рахунок власних та за рахунок залучених 

коштiв. 

Кошти на рахунках клiєнтiв є ресурсною базою для здiйснення основного виду дiяльностi Банку - 

кредитування. При цьому, Банк намагається диверсифiкувати ресурсну базу. 

Регулятивнi мiнiмальнi вимоги до капiталу встановлюються та контролюються Нацiональним 

банком України. Достатнiсть капiталу розраховується i подається на регулярнiй основi у формi 

звiтiв Комiтету з управлiння активами та пасивами Банку. Такi звiти включають як фактичнi данi, 

так i прогнознi змiни, що забезпечує дотримання не лише поточних вимог, але i дозволяє робити 

це на безперервнiй основi. 

Вiдповiдно до iснуючих вимог до капiталу, встановлених Нацiональним банком України, банки 

повиннi пiдтримувати спiввiдношення регулятивного капiталу до активiв, зважених на ризик 

(“норматив адекватностi регулятивного капiталу”), на рiвнi не менше 10% у 2017 роцi  

Крiм цього, адекватнiсть капiталу контролюється шляхом застосування єдиного в усiй Групi 

ПроКредит розрахунку нормативу адекватностi капiталу згiдно з рекомендацiями Базельського 

комiтету (“Базельська угода III”). Ранiше Банк застосовував нормативну базу Базельської угоди 

II. Розрахунок нормативу адекватностi капiталу ґрунтується на фiнансовiй звiтностi Банку згiдно 

з МСФЗ та на 31 грудня 2017 р. включає: 

 

Капiтал першого рiвня 1 509 061 860.55 

Капiтал другого рiвня 435 061 155.90 

Усього регулятивного капiталу 1 944 123 016.45 

 

Здiйснення операцiй на мiжбанкiвському ринку не є прiоритетним напрямком дiяльностi Банку, а 

є ефективним iнструментом для використання надлишку лiквiдностi Банку або поповнення 

короткострокової потреби в грошових коштах.  

Банк використовує власну систему управлiння лiквiднiстю, адаптовану до поточної 

макроекономiчної ситуацiї на ринку. Зокрема, Банк здiйснює щоденний монiторинг рiвня 

високолiквiдних активiв та поточних тенденцiй в розвитку депозитної бази. Банк має чiткий план 

реагування на потенцiйний вiдтiк грошових коштiв, який включає як цiновi заходи (управлiння 

процентними ставками та строками депозитiв), плани з мiнiмiзацiї вiдтоку шляхом зменшення 

(припинення) кредитування клiєнтiв, так i залучення коштiв у екстрених випадках вiд 

материнської компанiї. 

Бiзнес-модель Банку базується на кредитуваннi значної кiлькостi малих та середнiх пiдприємств 

(що означає високу диверсифiкацiю кредитного портфеля). Такий пiдхiд гарантує постiйне 

джерело надходження лiквiдних ресурсiв за рахунок погашення частини кредитного портфеля, 

особливо враховуючи вiдсутнiсть суттєвих концентрацiй лiквiдностi. 

З iншого боку, кредитний портфель фiнансується з двох основних джерел: у гривнi – переважно 

за рахунок коштiв клiєнтiв, та у валютi – за рахунок коштiв клiєнтiв та кредитiв мiжнародних 

фiнансових органiзацiй. 

КУАП Банку визначає стратегiю управлiння лiквiднiстю Банку i встановлює лiмiти ризику 

лiквiдностi. Казначейство Банку здiйснює щоденне управлiння лiквiднiстю Банку i вiдповiдає за 

виконання рiшень КУАП. Дотримання стратегiї, полiтик та лiмiтiв регулярно контролюється 

вiддiлом ризик-менеджменту Банку.  

Стандарти, якi застосовуються Банком у сферi управлiння лiквiднiстю, ґрунтуються на 

регулятивних вимогах та положеннях Полiтики управлiння ризиком лiквiдностi Банку та 

Полiтики проведення казначейських операцiй Банку. Перевищення лiмiтiв i виключення до цих 

Полiтик погоджуються Комiтетом управлiння ризиками Групи. 

Казначейство Банку контролює лiквiднiсть на щоденнiй основi з застосуванням методу, який 

базується на аналiзi майбутнiх грошових потокiв. Такий метод дає реалiстичну картину 



очiкуваної змiни лiквiдностi. Вiн включає припущення стосовно змiн основних статей активiв та 

пасивiв Банку i допомагає спрогнозувати показники ризику лiквiдностi. 

Основним iнструментом оцiнки ризику лiквiдностi є прогнозний аналiз розривiв лiквiдностi, який 

показує структуру договiрних строкiв погашення активiв та зобов’язань i визначає майбутнi 

потреби у фiнансуваннi на основi ряду припущень. Для врахування рiзних варiантiв розвитку 

подiй використовується аналiз сценарiїв – починаючи з оцiнки майбутньої лiквiдностi за 

нормальної ринкової ситуацiї, i закiнчуючи аналiзом рiвня лiквiдностi Банку при реалiзацiї 

стресових сценарiїв.  

Полiтика управлiння ризиком лiквiдностi Групи визначає ряд iндикаторiв раннього реагування. 

Так, якщо рiвень покриття коштiв клiєнтiв високолiквiдними активами стає нижчим за 15%, або 

якщо з’являється вiд’ємний розрив короткострокової лiквiдностi, або якщо концентрацiя 

депозитiв (частка 10 найбiльших вкладникiв) перевищує 15%, КУАП Банку та КУАП Групи або 

Комiтет з управлiння ризиками залучаються до прийняття рiшень стосовно вжиття вiдповiдних 

заходiв. 

З метою пiдтримання лiквiдностi Банку навiть у стресових ситуацiях визначаються потенцiйнi 

потреби в лiквiдностi для стресових сценарiїв розвитку подiй. На основi результатiв такого 

аналiзу, КУАП Банку визначає суму необхiдного резерву лiквiдностi Банку. Основним резервом 

лiквiдностi Банку є кредитна лiнiя стенд-бай, надана ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА. У 2017 

роцi сума цiєї кредитної лiнiї складала 5,0 млн. дол. США. Основне її призначення – 

використання коштiв для покриття очiкуваних розривiв лiквiдностi. 

Банк також прагне диверсифiкувати джерела фiнансування. Концентрацiя частки найбiльших 

вкладникiв контролюється з метою уникнення залежностi вiд ряду найбiльших вкладникiв. 

Згiдно з внутрiшнiми полiтиками Банку, концентрацiя вкладникiв вважається значною, якщо 

депозити 10-ти найбiльших вкладникiв перевищують 15% загального обсягу депозитiв клiєнтiв. 

Досягнення такого рiвня буде попереджувальним сигналом, який вказує на необхiднiсть 

обговорення заходiв щодо зменшення концентрацiї в депозитному портфелi. Вiдповiднi рiшення 

приймаються на КУАП Банку та доводяться до вiдома Комiтету управлiння ризиками Групи. 

Ключовi припущення, якi використовуються для розрахунку показникiв лiквiдностi, включають 

такi: 

• 50% мiжбанкiвських зобов’язань, що згiдно з договором пiдлягають погашенню за першою 

вимогою; будуть погашенi у наступному за звiтною датою мiсяцi, а решта 50% - протягом 

наступних трьох мiсяцiв; 

• 15% депозитiв клiєнтiв, що згiдно з договором пiдлягають погашенню за першою вимогою, 

будуть погашенi у наступному мiсяцi, а решта 85% - пiзнiше; 

• 5% обсягу банкiвських гарантiй будуть виконанi Банком протягом наступного за звiтною датою 

мiсяця; 

• 20% кредитних лiнiй, що вiдкритi Банком для клiєнтiв, але наразi не використанi, будуть 

використанi протягом мiсяця, наступного за звiтною датою. 

Метою Банку є постiйна наявнiсть достатньої лiквiдностi для обслуговування усiх можливих 

зобов’язань протягом наступного мiсяця. З технiчної точки зору це означає, що наявнi у Банку 

активи завжди повиннi перевищувати можливi зобов’язання, згiдно з зазначеними вище 

припущеннями. 

Очiкуваний розрив лiквiдностi вказує на потенцiйнi потреби у лiквiдностi в рамках вiдповiдного 

перiоду, у разi, якщо вiн є вiд’ємним, i вказує на потенцiйний надлишок лiквiдностi, якщо вiн є 

додатним. Цей розрахунок включає позитивнi показники попереднiх перiодiв. На операцiйному 

рiвнi звiт про розрив лiквiдностi складено у розрiзi найбiльш суттєвих валют (гривня, долар США 

та євро). 

Як правило, Банк вважає свої джерела фiнансування досить диверсифiкованими, особливо 

враховуючи те, що значна частина фiнансування Банку представлена великою кiлькiстю 

депозитiв клiєнтiв.  

  

Банк не має на кiнець 2017 року невиконаних договорiв (контрактiв) 



  

Незважаючи на досить консервативний погляд на економiчний розвиток Україниi, АТ 

«ПроКредит Банк» впевнений у можливостi досягнення своїх стратегiчних та тактичних цiлей. 

Достатнiй рiвень капiталу, консервативний пiдхiд до управлiння ризиками, постiйнi iнвестицiї в 

персонал та якiсть обслуговування клiєнтiв разом створюють мiцний фундамент для операцiйної 

дiяльностi Банкаi. Фокусування в кредитному бiзнесi на сегментi малих та середнiх пiдприємств 

посилить конкурентоздатнi переваги АТ «ПроКредит Банк» на ринку, а подальше зростання долi 

цiєї ключової групи клiєнтiв в бiзнес портфелi Банку також надасть можливiсть пiдтримати або 

збiльшити рiвень прибутковостi.  

В 2017 роцi АТ «ПроКредит Банк» продовжить позицiонувати себе в якостi спецiалiзованого 

банку для малих та середнiх пiдприємств та змiцнювати свою репутацiю надiйного банку для 

заощаджень серед населення, що мешкає у мiстах, де Банк присутнiй. Збiльшення регiонального 

покриття не передбачається. Натомiсть, Банк планує збiльшити свою присутнiсть у вже 

вiдкритих мiстах за рахунок пiдвищення ефективностi їх роботи.  

 

  

Банк не вiв дослiдження та розробки у 2017 роцi. 

  

Банк не мав судовi справи , за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або 

бiльше вiдсоткiв активiв емiтента. 

  

- 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
145077 208538 0 0 145077 208538 

будівлі та 

споруди 
88979 152183 0 0 88979 152183 

машини та 

обладнання 
30532 27729 0 0 30532 27729 

транспортні 

засоби 
1688 5546 0 0 1688 5546 

земельні ділянки 5600 5600 0 0 5600 5600 

інші 18278 17480 0 0 18278 17480 

2. Невиробничого 

призначення: 
12337 3912 0 0 12337 3912 

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 
12337 3912 0 0 12337 3912 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 157414 212450 0 0 157414 212450 

Опис Протягом звiтного перiоду проводилось тестування знецiнення нерухомого майна у власностi 

Застосовуваний метод амортизацiї - прямолiнiйний  

На кожну звiтну дату керiвництво Банку оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi 

примiщень та обладнання За наявностi таких ознак керiвництво Банку оцiнює вартiсть 

вiдшкодування як бiльшу з двох сум: справедливу вартiсть активу мiнус витрати на продаж або 

вартiсть використання Балансова вартiсть активу списується до вартостi вiдшкодування а збиток 

вiд зменшення корисностi визнається у звiтi про прибутки та збитки Збиток вiд зменшення 

корисностi вiдображений щодо будь-якого активу у минулих перiодах сторнується якщо мала 

мiсце змiна в оцiнках що використовувались для визначення вартостi використання активу або 

його справедливої вартостi за мiнусом витрат на продаж  

Прибутки та збитки вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми 

надходжень iз балансовою вартiстю та визнаються у звiтi про прибутки та збитки  

Витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення 

Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним 

списанням замiненого компоненту  

Амортизацiя примiщень полiпшення орендованого майна та обладнання починається коли актив 

стає доступним для використання  

Лiквiдацiйна вартiсть активу – попередньо оцiнена сума яку Банк отримав би на поточний час вiд 

вибуття активу пiсля вирахування всiх попередньо оцiнених витрат на його вибуття якщо актив є 

застарiлим та перебуває в станi очiкуваному пiсля закiнчення строку його корисної експлуатацiї 

Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строк їх корисної експлуатацiї переглядаються та за 

необхiдностi коригуються на кожну звiтну дату  



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. грн)  
0 0 

Статутний капітал (тис. 

грн.)  
1093270 836708 

Скоригований статутний 

капітал (тис. грн)  
0 0 

Опис Для банкiвських установ вiдсутнi показники: "вартiсть чистих активiв" та 

"скоригований статутний капiтал" 

Висновок Банк виконує всi економiчнi нормативи, встановленi НБУ. Станом на 01.01.2018 р. 

норматив адекватностi регулятивного капiталу становив 14.37 % при нормативному 

значеннi не менше 10%. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення 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:   

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 6372 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов’язання та 

забезпечення 

X 14868130 X X 

Усього зобов’язань та 

забезпечень 

X 14874502 X X 

Опис: До статтi "Iншi зобов'язання" було включено залишки за рахунками з облiку 

коштiв клiєнтiв, коштiв банкiв, резервiв за зобов"язаннями та iншi фiнансовi 

зобов"язання. 



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 

30.05.2017 08.06.2017 
Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів 

26.06.2017 29.06.2017 

Відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що 

перевищує 10 відсотків статутного капіталу 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне акцiонерне 

товариство “КПМГ Аудит” 

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

особи) 
31032100 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. Московська, 32/2, 17-й 

поверх, 01010 Київ, Україна  

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
№2397 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** 

344 П 000344 25.01.2016 

24.12.2020 

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

Аудиторською палатою України 

0653 

22.12.2016 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) - 

Номер та дата договору на проведення аудиту 114-SA/2017 

02.10.2017 

Дата початку та дата закінчення аудиту 02.10.2017 

30.03.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 19.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн  

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку у паспорті. 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне акцiонерне 

товариство “КПМГ Аудит” 

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

особи) 
31032100 



Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. Московська, 32/2, 17-й 

поверх, 01010 Київ, Україна  

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
2397 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** 

344 П 000344 25.01.2016 

24.12.2020 

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

Аудиторською палатою України 

0653 

22.12.2016 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора***  

Пояснювальний параграф (у разі наявності) - 

Номер та дата договору на проведення аудиту 114-SA/217 

02.10.2017 

Дата початку та дата закінчення аудиту 02.10.2017 

30.03.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 19.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 0 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

Звiт незалежних аудиторiв 

Правлiнню ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОКРЕДИТ БАНК» 

Думка 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОКРЕДИТ БАНК» 

(«Банк»), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 р., звiтiв про прибутки i збитки та iнший 

сукупний дохiд, про змiни у власному капiталi та про рух грошових коштiв, що закiнчився зазначеною датою, i 

примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик та iншу пояснювальну 

iнформацiю. 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 

Банку на 31 грудня 2017 р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною 

датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»). 

Основа для думки 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА»), затверджених у якостi нацiональних 

стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 344 вiд 4 травня 2017 р. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з 

цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудиторiв 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, та 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. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК» 

Звiт незалежних аудиторiв 

Сторiнка 2 

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, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Банку 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 

безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового 

звiтування Банку. 

Вiдповiдальнiсть аудиторiв за аудит фiнансової звiтностi 



Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудиторiв, 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 вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм 

протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, 

розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, 

що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може 

включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього 

контролю; 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських 

процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього 

контролю Банку; 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 

дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи 

iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Банку 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудиторiв 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 аудиторiв. Втiм, майбутнi подiї або умови 

можуть примусити Банк припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК» 

оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, 

чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного 

вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями, iнформацiю про 

запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi 

недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежних аудиторiв, є: 

Терещенко Ю.В. 

Сертифiкований аудитор 

Сертифiкат аудитора банкiв № 0132 вiд 24 грудня 2009 р. 

Заступник директора, ПрАТ «КПМГ Аудит» 

19 квiтня 2018 р. 

 

 

ПрАТ «КПМГ Аудит» Терещенко Юлiя 

Свiдоцтво Аудиторської палати України № 2397 вiд 26 сiчня 2001 р. Заступник директора 

ПрАТ «КПМГ Аудит», компанiя, зареєстрована згiдно iз 

законодавством України (код ЄДРПОУ 31032100); член мережi 

незалежних фiрм КПМГ, що входять до асоцiацiї KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), зареєстрованої згiдно iз 

законодавством Швейцарiї. 

Свiдоцтво Аудиторської палати України № 2397 вiд 26 сiчня 2001 р. 

Звiт незалежних аудиторiв 

Правлiнню ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОКРЕДИТ БАНК» 

Думка 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОКРЕДИТ БАНК» 

(«Банк»), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 р., звiтiв про прибутки i збитки та iнший 

сукупний дохiд, про змiни у власному капiталi та про рух грошових коштiв, що закiнчився зазначеною датою, i 

примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик та iншу пояснювальну 

iнформацiю. 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 

Банку на 31 грудня 2017 р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною 

датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»). 

Основа для думки 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА»), затверджених у якостi нацiональних 



стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 344 вiд 4 травня 2017 р. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з 

цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудиторiв 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, та 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 

- 

- 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2016 2 1 

2 2015 5 4 

3 2014 4 3 

 

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): - Ні 

 

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): - Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X  

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): - Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства 
- 

Інше (зазначити) - 

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

непроведення 
- 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 
- 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

членів наглядової ради - незалежних директорів 2 

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 3 

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) - 

 



- 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
4 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  У складi Наглядової ради АТ 

"ПроКредит Банк" комiтетiв не 

створено. 

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): Члени наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, що 

мають повну дiєздатнiсть. До складу Наглядової ради не можуть входити особи, 
 X 



якi не мають бездоганної дiлової репутацiї, є учасниками або членами органiв 

управлiння юридичної особи, яка конкурує з дiяльнiстю Банку, мають особистi 

та/або сiмейнi стосунки з головним бухгалтером та членами Правлiння.  

 

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 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
 X 

Інше (запишіть)  30.11.2015 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 
ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 0 

 

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 
Ні 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  Ні Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 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):  Кодекс корпоративного 

управлiння АТ "ПроКредит Банк" 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

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  

Так Ні Так Так Так 

Розмір винагороди 

посадових осіб акціонерного 

товариства  

Ні Так Так Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік   X 

Частіше ніж раз на рік  X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  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)  у зв'язку з вимогами 

законодавства 

 



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) Незалежний зовнiшнiй аудитор 

 

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 

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): -    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   



Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так 

 

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) Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 27.04.2016 ; яким органом управління 

прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв емiтента  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його 

оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння АТ "ПроКредит Банк" розмiщено на 

офiцiйнiй веб-сторiнцi банку за адресою: 

http://www.procreditbank.com.ua/assets/Uploads/Corporate-Governance-CodePCBUUKR2.pdf  

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 

Фактiв недотримання Кодексу корпоративного управлiння в АТ "ПроКредит Банк" або 

вiдхилення вiд нього протягом звiтного року не виявлено. 



ЗВІТ 

про фінансовий стан (Баланс) 

на 01.01.2018 (число, місяць, рік) 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 30 3650976 3573434 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 

України 
31 0 174642 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток 
   

Кошти в інших банках 32 0 68004 

Кредити та заборгованість клієнтів 33, 34 12891948 7898428 

Цінні папери в портфелі банку на продаж  803 719 

Цінні папери в портфелі банку до погашення    

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії    

Інвестиційна нерухомість 36 3912 12337 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток 
   

Відстрочений податковий актив 29 35515 43733 

Гудвіл    

Основні засоби та нематеріальні активи 35, 37 223107 245843 

Інші фінансові активи 38 42416 43021 

Інші активи 38 35878 57044 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 

вибуття 
   

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників  

Активи – усього за додатковими статтями    

Усього активів:  16884555 12117205 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 39 169049 0 

Кошти клієнтів 40 11642574 9727607 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
   

Боргові цінні папери, емітовані банком    

Інші залучені кошти 41 2999618 806653 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток  35738 14154 

Відстрочені податкові зобов'язання    

Резерви за зобов’язаннями    

Інші фінансові зобов’язання 42 16034 17715 



Інші зобов'язання 42 15096 13076 

Субординований борг 44 0 275374 

Зобов'язання групи вибуття    

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
 

Зобов’язання – усього за додатковими статтями    

Усього зобов'язань:  14878109 10854579 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 45 1093270 836708 

Емісійні різниці  -223 -223 

Незареєстрований статутний капітал    

Інший додатковий капітал    

Резервні та інші фонди банку    

Резерви переоцінки    

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 45 913399 426141 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
 

Власний капітал – усього за додатковими статтями    

Неконтрольована частка    

Усього власного капіталу  2006446 1262626 

Усього зобов'язань та власного капіталу  16884555 12117205 

- 

Затверджено до випуску та підписано        

27.04.2018 року   Голова правління Пономаренко В.В. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Шевчук Т.В.((044) 496-54-09)   Головний бухгалтер  Смолiнський В.В 

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



Звіт 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 2017 рік 

 

Найменування статті Примітки 
Звітний 

період 

Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 26 1710194 1403149 

Процентні витрати 26 -812944 -690178 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)  897250 712971 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 
34 -76618 -145229 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 

після створення резерву під знецінення кредитів та 

заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 

 820632 567742 

Комісійні доходи 27 226385 196038 

Комісійні витрати 27 -46049 -43478 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток 

або збиток 

 -11218 -3543 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості    

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
   

Результат від операцій з іноземною валютою  13321 28514 

Результат від переоцінки іноземної валюти  15283 -10639 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості    

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 
   

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    

Інші операційні доходи 28 6340 13170 

Адміністративні та інші операційні витрати 28 -419961 -370553 



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  604733 377251 

Витрати на податок на прибуток 29 -117475 -76603 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває  487258 300648 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
   

Прибуток/(збиток) за рік  487258 300648 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів    

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 
   

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж    

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 
   

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 
   

Інший сукупний дохід після оподаткування    

Усього сукупного доходу за рік  487258 300648 

Прибуток (збиток), що належить:  

власникам банку  487258 300648 

неконтрольованій частці    

Усього сукупного доходу, що належить:  

власникам банку  487258 300648 

неконтрольованій частці    

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію    

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію 
45 272.7 253.30 

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 45 272.7 253.30 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію за рік 
45 272.7 253.30 

 

Середньозважена кiлькiсть простих акцiй (шт.) 2017 - 1 786 600 (2016 - 1 186 940) 

Затверджено до випуску та 

підписано 
       

27.04.2018 року   Голова правління Пономаренко В.В. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Шевчук Т.В.((044) 496-54-09)   
Головний 

бухгалтер  
Смолiнський В.В. 

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

прізвище) 



Звіт 

про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2017 рік 

 

Найменування 

статті 
Примітки 

Належить власникам материнської компанії 

статутний 

капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатковий 

капітал 

незареєстрований 

статутний 

капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцінки 

нерозподілений 

прибуток 

додаткові 

статті 

1 2 3 4 5 6 7 8 Х 

Залишок на 

кінець періоду, 

що передує 

попередньому 

періоду (до 

перерахунку) 

 419264 -223    125493  

Вплив змін 

облікової 

політики, 

виправлення 

помилок та вплив 

переходу на нові 

та/або 

переглянуті 

стандарти і 

тлумачення 

        

Скоригований 

залишок на 

початок 

попереднього 

періоду 

        

Усього сукупного 

доходу: 
 

прибуток/(збиток) 

за рік 
      300648  

інший сукупний 

дохід 
        

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 
 417444       

емісійний дохід         

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 

 

купівля         

продаж         

анулювання         

Об'єднання 

компаній 
        

Дивіденди         

Залишок на 

кінець 

попереднього 

періоду 

 836708 -223    426141  

Усього 

сукупного 

доходу: 

 

прибуток/(збиток) 

за рік 
      487258  

інший сукупний 

дохід 
        

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 
 256562       

емісійний дохід         



Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 

 

купівля         

продаж         

анулювання         

Об'єднання 

компаній 
        

Дивіденди         

Додаткові статті – 

опис статей та 

вміст показників 

 

Додаткові статті – 

усього за 

додатковими 

статтями 

        

Залишок на 

кінець звітного 

періоду 

 1093270 -223    913399 - 

 

- 

Затверджено до випуску та 

підписано 
       

27.04.2018 року   Голова правління Пономаренко В.В. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Шевчук Т.В.((044) 496-54-09)   
Головний 

бухгалтер  
Смолiнський В.В. 

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

прізвище) 



ЗВІТ 

про рух грошових коштів за прямим методом 

за 2017 рік 

 

Найменування статті Примітки 
Звітний 

період 

Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процентні доходи, що отримані    

Процентні витрати, що сплачені    

Комісійні доходи, що отримані    

Комісійні витрати, що сплачені    

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток 

або збиток 

   

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
   

Результат операцій з іноземною валютою    

Інші отримані операційні доходи    

Виплати на утримання персоналу, сплачені    

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені    

Податок на прибуток, сплачений    

Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях 
   

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях    

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України 
   

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів    

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 

   

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках    

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості 

клієнтів 
   

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів    

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів    

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків    

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів    

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком 
   



Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями    

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
   

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань    

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 

операційної діяльності 
   

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж    

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку 

на продаж 
   

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення    

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення 
   

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів 
   

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
   

Придбання асоційованих компаній    

Надходження від реалізації асоційованих компаній    

Придбання інвестиційної нерухомості    

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості    

Придбання основних засобів    

Надходження від реалізації основних засобів    

Придбання нематеріальних активів    

Надходження від вибуття нематеріальних активів    

Дивіденди, що отримані    

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності 
   

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій    

Емісія привілейованих акцій    

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій    

Викуп власних акцій    

Продаж власних акцій    

Отримання субординованого боргу    

Погашення субординованого боргу    

Отримання інших залучених коштів    

Повернення інших залучених коштів    

Додаткові внески в дочірню компанію    



Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
   

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    

- 

Затверджено до випуску та 

підписано 
       

04.04.2017 року   Голова правління - 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

-   
Головний 

бухгалтер  
- 

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

прізвище) 

 

 



 

ЗВІТ 

про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 2017 рік 

 

Найменування статті Примітки 
Звітний 

період 

Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прибуток/(збиток) до оподаткування  487258 300648 

Коригування:    

Знос та амортизація 28 44093 35789 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 

активів 
34 91975 175486 

Амортизація дисконту/(премії)    

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток 

або збиток 

 -11218 -3543 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
   

Результат операцій з іноземною валютою    

(Нараховані доходи)  -1710194 -1403149 

Нараховані витрати  812944 690178 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності    

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності    

Інший рух коштів, що не є грошовим  98449 88985 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 

 -164257 -108520 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях    

Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у 

Національному банку України 
 174642 -54020 

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  69073 -56129 

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості 

клієнтів 
 -4838726 -2816786 

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів  1452 -2398 

Чисте зменшення (збільшення) інших активів  1503 -11702 



Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків  156177 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів  1637465 2795750 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком 
   

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями    

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
 -2009 1208 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань  2020 -1517 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності до сплати податку на прибуток 
 -2069673 488148 

Податок на прибуток, що сплачений  -87673 -117853 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності 
 -2157346 370295 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж    

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку 

на продаж 
 0 -3543 

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  -36598 -111376 

Надходження від реалізації основних засобів  38081 6497 

Придбання нематеріальних активів    

Надходження від вибуття нематеріальних активів    

Дивіденди, що отримані    

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності 
 1483 -108422 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій    

Емісія привілейованих акцій    

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій  256562 417444 

Викуп власних акцій    



Продаж власних акцій    

Отримання субординованого боргу    

Погашення субординованого боргу  -256816 0 

Отримання інших залучених коштів  2571861 560701 

Повернення інших залучених коштів  449180 -161651 

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 
 2122427 816494 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
 110978 197697 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
 77542 1276064 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду  3573434 2297370 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 30 3650976 3573434 

- 

Затверджено до випуску та 

підписано 
       

27.04.2018 року   Голова правління Пономаренко В.В. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Шевчук Т.В. (044) 496-54-09    
Головний 

бухгалтер  
Смолiнський В.В. 

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

прізвище) 



Примітки 

до звіту 

за 2017 рік 

 

№ 

з/п 
Текст примітки 

1 

Вiдповiднiсть Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi АТ “ПроКредит Банк” (далi – Банк) складає 

фiнансову звiтнiсть згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), опублiкованими 

Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО).  

2 

Вiдповiднiсть нацiональному законодавству i бiзнес-стратегiя Банк був створений в Українi i є 

резидентом України. Стратегiчним напрямком дiяльностi Банку є кредитування малого i середнього 

бiзнесу та надання повного спектру комерцiйних банкiвських послуг. Банк здiйснює свою дiяльнiсть на 

пiдставi банкiвської лiцензiї та генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №195, виданих 

Нацiональним банком України (НБУ) 13 жовтня 2011 року Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв 

фiзичних осiб (Свiдоцтво №131, видане 8 листопада 2012 року). Безпосередньою материнською 

компанiєю Банку є ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА (далi: ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА або 

Група). Федеративна Республiка Нiмеччина та федеративнi землi непрямо володiють 23.6471% акцiй 

Банку (31 грудня 2016 року - 26.4457%). Фiнансову звiтнiсть, що пiдлягає опублiкуванню, складає 

безпосередня материнська компанiя Банку. На 31 грудня 2017 року Банк має 9 вiддiлень в Українi (2016 - 

23 вiддiлення). Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльностi Банку: проспект Перемоги, 107-а, Київ 

03115, Україна.  

3 

Операцiйне середовище Банку Операцiї Банку переважно здiйснюються в Українi. Полiтична та 

економiчна ситуацiя в Українi останнiми роками зазнала значних змiн та демонструє особливостi ринку, 

що розвивається. Отже, операцiї в країнi пов'язанi з ризиками, якi не є типовими на iнших ринках. Пiсля 

основних полiтичних та економiчних реформ, досягнутих протягом 2014-2016 рр., очiкувалося, що 2017 

рiк стане перiодом вiдновлення пiсля кризи попереднiх рокiв. Воєнний конфлiкт у деяких частинах 

Луганської та Донецької областей, який розпочався навеснi 2014 року, не вирiшений, а частина Донецької 

та Луганської областей залишається пiд контролем самопроголошених республiк, i українська влада в 

даний час не може повнiстю забезпечити виконання українських законiв на цiй територiї. Територiальна 

суперечка з приводу Криму переросла до рiвня мiжнародних вiдносин, що не передбачає швидкого 

врегулювання. У той же час, економiка пережила негативний ефект вiд втрати частини територiї та 

пристосування до нових умов. Хоча нестабiльнiсть тривала протягом 2016 i 2017 рокiв, українська 

економiка демонструвала першi ознаки одужання – уповiльнення iнфляцiї, зменшення рiвня знецiнення 

курсу гривнi щодо основних iноземних валют, збiльшення мiжнародних резервiв НБУ та загального 

вiдродження бiзнесу. Нацiональний банк України нацiлений на подальше уповiльнення iнфляцiї з 

очiкуванням помiрного коливання мiсцевої валюти. У сферi полiтики президент мав пiдтримку 

парламентської коалiцiї i мiг покластися на уряд, керований його близьким колегою. Мiжнародний 

валютний фонд пiдтримав українську владу в чотирирiчнiй програмi розширеного фiнансування, 

затвердженiй у березнi 2015 року. Iншi мiжнароднi фiнансовi установи також надавали значну технiчну 

пiдтримку в останнi роки, щоб допомогти Українi реструктуризувати зовнiшнiй борг та розпочати 

реформи (включаючи антикорупцiйне, корпоративне право та поступову лiбералiзацiю енергетичного 

сектору). Все це створило основу для подальшого макроекономiчного розвитку протягом звiтного 

перiоду. Фiнансовий сектор аналогiчним чином подолав бурхливий перiод 2014-2015 рокiв i почав 

вiдновлюватися в 2016 роцi. Банкiвська система мала активiзувати кредитування реального сектору 

економiки. Зниження процентних ставок, обумовлених облiковою ставкою НБУ в умовах зростаючої 

пропозицiї кредитування, спричинило тиск на резерви банкiв. У 2016 та 2017 роках НБУ зробив певнi 

кроки, щоб забезпечити полегшення обмежень валютного контролю, запроваджених у 2014-2015 роках. 

Зокрема, поступово зменшувалась необхiдна частка валютних надходжень, що пiдлягають обов'язковiй 

торгiвлi на мiжбанкiвському ринку, а перiод розрахункiв експортно-iмпортних операцiй в iноземнiй 

валютi був збiльшений. Також НБУ дозволив українським компанiям виплачувати дивiденди за кордоном 

з певним щомiсячним обмеженням. Основний ризик для економiки в наступному роцi пов'язаний з 

спiвпрацею з МВФ за програмою Розширеного Фонду. Виплати державного боргу заплановано значними 

навантаженнями на 2018-2019 роки. Країнi потрiбно залучити додатковi кошти, тодi як iноземнi iнвестори 



покладаються на оцiнку української кредитоспроможностi вiд МВФ. Подальша стабiлiзацiя економiчного 

та полiтичного середовища залежить вiд подальшої реалiзацiї структурних реформ та iнших факторiв. 

Управлiнський персонал Банку вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльної дiяльностi 

Банку, необхiднi за поточних обставин. Подальша нестабiльнiсть умов здiйснення дiяльностi 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 

управлiнського персоналу щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки 

управлiнського персоналу.  

4 

Використання припущень та оцiнок На складання фiнансової звiтностi та на фiнансовi результати Банку 

впливають облiкова полiтика, припущення, оцiнки та судження управлiнського персоналу, якi необхiдно 

формувати i застосувати в ходi складання фiнансової звiтностi. Всi оцiнки та припущення, якi 

вимагаються згiдно з МСФЗ, являють собою найбiльш оптимальнi оцiнки, здiйсненi згiдно iз 

застосовними стандартами. Оцiнки та судження визначаються постiйно, ґрунтуються на минулому 

досвiдi та iнших чинниках, включаючи очiкування стосовно майбутнiх подiй, i вважаються доцiльними в 

умовах, що склалися. Облiкова полiтика i судження управлiнського персоналу стосовно деяких статей є 

особливо важливими для результатiв та фiнансового стану Банку у зв’язку з їх матерiальнiстю. Це 

стосується таких позицiй: Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв Банк регулярно 

здiйснює аналiз кредитiв i дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Банк 

застосовує свої судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли позичальник 

зазнає фiнансових труднощiв i за вiдсутностi достатнього обсягу iсторичних даних щодо аналогiчних 

позичальникiв. Банк оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв, пов’язаних з активом, на основi 

публiчних даних, що вказують на несприятливi змiни платiжної дисциплiни позичальникiв або змiни 

нацiональних економiчних умов, що можуть призвести до невиконання зобов’язань за активами. 

Управлiнський персонал використовує оцiнки, що ґрунтуються на iсторичних даних про збитки стосовно 

активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об’єктивними ознаками зменшення 

корисностi за групами кредитiв i дебiторською заборгованiстю. Виходячи з наявного досвiду та власних 

суджень, Банк коригує вiдкритi данi стосовно групи кредитiв чи дебiторської заборгованостi для 

вiдображення поточних обставин. Бiльш детальна iнформацiя про облiкову полiтику Банку стосовно 

створення резервiв по збитках вiд кредитування наведена у Примiтцi 12 та Примiтцi 48.  

5 

Змiни в облiковiй полiтицi У 2017 роцi Банк не застосовував новi стандарти, змiни, поправки та 

тлумачення стандартiв, що мали б суттєвий вплив на фiнансовi звiти, за винятком Iнiцiативи з розкриття 

iнформацiї (Поправки до МСФЗ 7), див. Примiтки 41 та 44 для розкриття рухiв у фiнансових 

зобов'язаннях у 2017 роцi, представлених вiдповiдно до цiєї нової вимоги. Порiвняльна iнформацiя не 

потрiбна. Банк достроково не застосовував жодних стандартiв та змiн до стандартiв, якi ще не набули 

чинностi. МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти У липнi 2014 року РМСБО випустила остаточну версiю МСФЗ 

9 "Фiнансовi iнструменти". МСФЗ 9 є чинним для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або 

пiзнiше, при цьому дозволяється його дострокове застосування. Вiн замiнює МСБО 39 "Фiнансовi 

iнструменти: визнання та оцiнка". У жовтнi 2017 року РМСБО випустила змiни до МСФЗ 9 "Умова про 

дострокове погашення з негативною компенсацiєю". Змiни є чинними для рiчних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2019 року або пiзнiше, при цьому дозволяється дострокове застосування. Банк почне 

застосування МСФЗ 9, випущеного в липнi 2014 року, з 1 сiчня 2018 року, i прийме поправки до МСФЗ 

на цю саму дату. МСФЗ 9 матиме вплив на класифiкацiю та оцiнку фiнансових iнструментiв та на 

визнання зменшення корисностi. Найбiльш значний вплив на фiнансовi звiти Банку вiд впровадження 

МСФЗ 9 очiкується внаслiдок нових вимог до зменшення корисностi. Збитки вiд знецiнення збiльшяться i 

стануть бiльш нестабiльними для фiнансових iнструментiв у межах моделi зменшення корисностi МСФЗ 

9. Очiкується, що загальна сума коригувань (за виключенням податкового впливу) вiд впровадження 

МСФЗ 9 щодо початкових залишкiв власного капiталу на 1 сiчня 2018 року, не перевищить 3% капiталу, 

вiдображеного на 31 грудня 2017 року. Банк завершив бiльшу частину перехiдних робiт на МСФЗ 9 i 

знаходиться на стадiї подальшого вдосконалення процесiв та методологiй. Фактичний вплив застосування 

МСФЗ 9 на 1 сiчня 2018 року може змiнитися, оскiльки новi облiковi полiтики, припущення, судження та 

методики оцiнки можуть бути змiненi, доки Банк не складе свою першу фiнансову звiтнiсть, яка включає 

первинне застосування стандарту. Класифiкацiя та оцiнка фiнансових iнструментiв МСФЗ 9 передбачає 

новий пiдхiд до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв, що вiдображає бiзнес-модель, яка 

використовується для управлiння цими активами, i характеристики пов'язаних з ними грошових потокiв. 

Фiнансовi iнструменти, класифiкованi як позики та дебiторська заборгованiсть, оцiнюються за 

амортизованою вартiстю; iнструменти, класифiкованi як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з 



вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, оцiнюються за справедливою вартiстю, зi змiною 

справедливої вартостi, визнаною в прибутку або збитку; iнструменти, класифiкованi як фiнансовi активи, 

наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни справедливої вартостi визнаються у 

власному капiталi. Для того, щоб мати можливiсть виконувати класифiкацiю, спочатку було проведено 

тест бiзнес-моделi. Це забезпечило пiдтвердження того, що бiзнес-модель Банку полягає в тому, щоб 

утримувати фiнансовi активи або зберiгати та продавати їх в рамках управлiння лiквiднiстю. Другий етап 

включав перевiрку характеристик грошових потокiв як частину класифiкацiї фiнансових iнструментiв; 

цей тест пiдтвердив, що основнi договiрнi умови дають певнi дати надходження грошових коштiв, якi є 

виключно сплатами основної суми та вiдсоткiв на непогашену основну суму. МСФЗ 9 в основному 

зберiгає iснуючi вимоги МСБО 39 для класифiкацiї фiнансових зобов'язань. Загалом, аналiз показав, що 

застосування МСФЗ 9 в категорiях оцiнки для початкових балансiв станом на 1 сiчня 2018 року не 

призводить до суттєвих змiн. Знецiнення фiнансових активiв Вимоги до оцiнки знецiнення також 

змiнюються iз впровадження МСФЗ 9. МСФЗ 9 замiнює модель "понесених збиткiв", що 

використовується в МСБО 39, на модель "очiкуваних кредитних збиткiв" (ELC). Застосування нової 

моделi зменшення корисностi вимагатиме вiд Банку значних професiйних суджень щодо того, яким 

чином змiни економiчних факторiв впливають на очiкуванi кредитнi збитки, що визначаються шляхом 

зважування щодо ймовiрностi їх виникнення. Очiкуваний кредитний збиток буде враховуватися в 

майбутньому при визнаннi знецiнення. Збитки вiд знецiнення вимiрюються вже при первiсному визнаннi 

фiнансового активу на основi потенцiйного очiкуваного збитку на той час. Вiдповiдно до моделi 

очiкуваних кредитних збиткiв в МСФЗ 9, резерв пiд знецiнення визнається для очiкуваних кредитних 

збиткiв, якi можуть виникнути внаслiдок подiй дефолту за працюючими фiнансовими iнструментами, що 

є можливими протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати (стадiя 1). Для працюючих активiв, щодо яких 

кредитний ризик значно збiльшився з моменту первiсного визнання (стадiя 2) та для знецiнених активiв 

(стадiя 3), МСФЗ 9 вимагає визнання резервiв пiд знецiнення щодо очiкуваних кредитних збиткiв за весь 

очiкуваний строк дiї фiнансового iнструменту. Вимоги щодо облiку хеджування не вплинули на 

фiнансовi звiти, оскiльки Банк не застосовує облiк хеджування. Вхiднi данi при оцiнцi очiкуваних 

кредитних збиткiв (ECLs) Основними вхiдними даними при оцiнцi очiкуваних кредитних збиткiв, 

швидше за все, будуть часовi структури наступних змiнних: • ймовiрнiсть дефолту (PD); • величина 

збитку у випадку дефолту (LGD); i • сума пiд ризиком у випадку дефолту (EAD) PD розрахунок базується 

на iсторiї дефолтiв та погашення. Для кожного дефолтного кредитного продукту всi одноразовi виплати 

пiсля дати подiї за замовчуванням збираються та звiтуються. Що стосується подiй дефолту, погашення не 

пов'язанi зi звiтною датою; вони можуть вiдбутися в будь-яку дату, i тому повиннi бути зареєстрованi на 

цю дату. Крiм того, повiдомляється процентна ставка кредитного продукту на дату погашення. Моделi 

PD оцiнюються окремо для реструктуризованих та для клiєнтiв без реструктуризацiї. Iншi змiннi моделi 

PD включають характеристики клiєнта. У 2016 роцi Банк запровадив систему класифiкацiї ризикiв для 

клiєнтiв середнього i малого бiзнесу, яка враховує основнi елементи ризику, якi аналiзуються пiд час 

оцiнки окремих випадкiв та у процесi прийняття рiшень. Застосування тiєї ж системи класифiкацiї ризикiв 

до малих та середнiх кредитних ризикiв допоможе систематично накопичувати вiдповiднi данi про ризику 

та iншу iнформацiю щодо таких активiв. Крiм того, результати можуть бути об'єднанi та використанi для 

розрахункiв iмовiрностi дефолту та, вiдповiдно, для визначення рiвня резервiв на покриття збиткiв та 

капiталу. LGD - це величина збитку у випадку дефолту. Для розрахунку LGD розглядаються данi про 

вартiсть прямих витрат на вiдшкодування збиткiв та iсторiя вилучення заставного майна. Данi про прямi 

витрати на вiдшкодування збиткiв включають данi про вартiсть всiх типiв, пов'язаних iз процесом 

вiдновлення дефолтних кредитних ризикiв. Данi про вiдшкодовану заставу мiстять детальну iнформацiю 

щодо повернення заставних майна та продажiв. EAD (сума пiд ризиком у випадку дефолту) являє собою 

очiкувану суму у разi дефолту. EAD визначається як сума балансових та позабалансових залишкiв з 

кредитом на початок розглянутого перiоду. Прогнозна iнформацiя Вiдповiдно до МСФЗ 9, Банк включить 

прогнозну iнформацiю як у свою оцiнку значного збiльшення кредитного ризику з моменту первiсного 

визнання, так i в оцiнку очiкуваних кредитних збиткiв. Ця оцiнка основується на зовнiшнiй iнформацiї. 

Зовнiшня iнформацiя може включати економiчнi данi i прогнози, що публiкуються державними органами, 

а також окремi iндивiдуальнi та науковi прогнози. Дослiджено кiлька макроекономiчних величин як 

частин моделi PD. Найвпливовiшi макроекономiчнi фактори, застосовнi для України, взятi з бази даних 

Свiтової економiчної перспективи МВФ. Зокрема, для специфiкацiї моделей PD розглядаються принаймнi 

наступнi величини: - Зростання валового внутрiшнього продукту - Процентна змiна iнфляцiї - Рiвень 

безробiття. Цi величини безпосередньо вiдображають розвиток бiзнес-циклу та, таким чином, є 

потенцiйними змiнними моделi PD. Для оцiнки LGD на певнi моменти часу враховуються деякi додатковi 

фактори, оскiльки потрiбно моделювати не лише ризики, але й iншi макроекономiчнi фактори. Перехiднi 

положення Банк скористається звiльненням, яке дозволяє не перераховувати порiвняльнi данi за 



попереднi перiоди в частинi змiн до класифiкацiї та оцiнки (включаючи зменшення корисностi) 

фiнансових iнструментiв. Рiзницi мiж колишньою балансовою вартiстю iнструментiв i їх балансовою 

вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9, у загальному випадку, будуть визнанi в складi нерозподiленого прибутку 

i резервiв власного капiталу станом на 1 сiчня 2018 р. МСФЗ 16 "Оренда" МСФЗ 16 замiнює дiючi вимоги 

щодо облiку оренди, що мiстяться у МСБО 17 "Оренда", КТМФЗ 4 "Визначення, чи мiстить угода 

оренду", ПКТ-15 "Операцiйна оренда – заохочення" та ПКТ-27 "Оцiнка сутностi операцiй, якi мають 

юридичну форму угоди про оренду". Цей стандарт є чинним для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 

2019 року або пiзнiше, при цьому дозволяється дострокове застосування. Дозволяється дострокове 

застосування стандарту для суб'єктiв господарювання, якi застосовують МСФЗ 15 на дату першого 

застосування МСФЗ 16 або до неї. МСФЗ 16 запроваджує єдину модель облiку орендарями договорiв 

оренди, яка передбачає їх вiдображення на балансi орендаря. Вiдповiдно до цiєї моделi, орендар повинен 

визнавати актив у формi права користування, що являє собою право використовувати базовий актив, i 

зобов'язання з оренди, що являє собою обов'язок здiйснювати оренднi платежi. Передбаченi необов'язковi 

звiльнення вiд вимог стандарту щодо короткострокової оренди та оренди малоцiнних швидкозношуваних 

предметiв. Правила облiку для орендодавцiв залишаються подiбними до iснуючих, тобто орендодавцi 

продовжуватимуть класифiкувати оренду як фiнансовий лiзинг або операцiйну оренду. Банк здiйснив 

первинну оцiнку потенцiйного впливу на його фiнансовi звiти, але ще не завершив свою детальну оцiнку. 

Фактичний вплив застосування МСФЗ 16 на фiнансовi звiти в перiод первинного застосування буде 

залежати вiд майбутнiх економiчних умов, включаючи ставку запозичення Банку на 1 сiчня 2019 року, 

склад лiзингового портфеля Банку на цю дату, останню оцiнку Банку чи буде вiн здiйснювати будь-якi 

варiанти оновлення орендної плати та про те, якою мiрою Банк вирiшить скористатися практичними 

винятками та звiльненнями щодо застосування стандарту. Крiм того, характер витрат, пов'язаних з цiєю 

орендою, змiниться зараз, оскiльки МСФЗ 16 замiнює витрати прямої лiзингової операцiї на лiзинг з 

амортизацiєю на кориснi активи та процентнi витрати за договорами лiзингу. Нема значного впливу на 

фiнансову оренду Банку. Перехiднi положення Як орендар, Банк може застосувати стандарт, 

використовуючи: • ретроспективний пiдхiд; або • модифiкований ретроспективний пiдхiд з 

необов’язковим звiльненням вiд вимог стандарту, що має практичний характер. Орендар застосовує 

обраний варiант послiдовно до всiх договорiв оренди, в яких вiн виступає як орендар. Банк планує перше 

застосування МСФЗ 16 на 1 сiчня 2019 року з використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу. 

Отже, сумарний вплив першого застосування МСФЗ 16 буде визнаний як коригування вхiдного залишку 

нерозподiленого прибутку на 1 сiчня 2019 року без перерахування порiвняльної iнформацiї. При 

застосуваннi модифiкованого ретроспективного пiдходу до договорiв оренди, ранiше класифiкованих як 

договори операцiйної оренди вiдповiдно до МСБО 17, орендар може вибрати для кожного договору 

оренди, застосовувати чи нi при переходi тi чи iншi спрощення практичного характеру. Банк перебуває у 

процесi оцiнки можливого впливу використання спрощень практичного характеру. Банк не зобов'язаний 

здiйснювати будь-якi коригування за договорами оренди, в яких вiн виступає орендодавцем, за винятком 

випадкiв, коли вiн є промiжним орендодавцем за договором суборенди. Банк оцiнює потенцiйний вплив 

на фiнансову звiтнiсть застосування МСФЗ 16. МСФЗ 15 “Виручка за контрактами з клiєнтами” МСФЗ 15 

“Виручка за контрактами з клiєнтами” встановлює загальну концептуальну основу для визначення того, 

чи має бути визнаний дохiд (виручка), в якому розмiрi та коли. Вiн замiнює поточнi iнструкцiї щодо 

визнання доходу, зокрема, тi, що мiстяться у МСБО 18 "Дохiд", МСБО 11 "Будiвельнi контракти" та 

КТМФЗ 13 "Програми лояльностi клiєнта". Основоположним принципом нового стандарту є те, що 

суб’єкт господарювання визнає виручку, щоб вiдобразити передачу клiєнтам обiцяних товарiв чи послуг 

на суму, що вiдповiдає винагородi, на яку суб’єкт господарювання, за його очiкуваннями, отримає право в 

обмiн на цi товари чи послуги. Новий стандарт передбачає детальне розкриття iнформацiї про доходи, 

мiстить iнструкцiї щодо операцiй, якi ранiше всебiчно не розглядалися, а також мiстить удосконаленi 

iнструкцiї щодо угод, якi складаються з багатьох елементiв. МСФЗ 15 є чинним для рiчних звiтних 

перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року, або пiзнiше. Суб’єктам господарювання дозволяється його 

дострокове застосування. Банк не має намiру застосовувати цей стандарт достроково. Банк не очiкує 

суттєвого впливу на свою фiнансову звiтнiсть застосування МСФЗ 15. Iншi стандарти Не очiкується, що 

наступнi змiненi стандарти та iнтерпретацiї матимуть суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть Банку: - 

Щорiчне вдосконалення МСФЗ для циклу 2014-2016 рр. - Поправки до МСФЗ 1 та МСБО 28. - 

Класифiкацiя та оцiнка платiжних операцiй на основi акцiй (змiни до МСФЗ 2). - Передача iнвестицiйної 

нерухомостi (змiни до МСБО 40). - продаж або вклад активiв мiж iнвестором та його асоцiйованим або 

спiльним пiдприємством (змiни до МСФЗ 10 та МСБО 28). - Iнтерпретацiя КТМФЗ 22 "Операцiї з 

iноземною валютою та їх попередня оцiнка". - Iнтерпретацiя КТМФЗ 23 "Невизначенiсть щодо 

податкових витрат". - МСФЗ 17 "Страховi контракти".  
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Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi Функцiональною валютою Банку i валютою подання 

звiтностi є гривня, нацiональна валюта України. Всi данi фiнансової звiтностi поданi у тисячах гривень та 

округленi з точнiстю до однiєї тисячi гривень, якщо не зазначено iнше.  

7 

Основа оцiнки Ця фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу iсторичної вартостi, крiм 

фiнансових активiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, та 

iнвестицiйних паперiв, наявних для продажу, якi вiдображенi у звiтностi за справедливою вартiстю. 

Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана в результатi продажу активу або сплачена в 

результатi передачi зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки на основному 

або, у разi вiдсутностi основного, на найсприятливiшому ринку, до якого Банк має доступ на цю дату. 

Справедлива вартiсть зобов'язання вiдображає ризик його невиконання. Якщо є така можливiсть, Банк 

оцiнює справедливу вартiсть iнструмента на основi котирувальної цiни такого iнструмента на активному 

ринку. Ринок вважається активним, якщо операцiї з певними активами чи зобов’язаннями проводяться з 

такою частотою та в таких обсягах, якi є достатнiми для забезпечення iнформацiї щодо цiноутворення на 

постiйнiй основi. Якщо на активному ринку немає котирувальної цiни, Банк використовує методи оцiнки 

вартостi, якi передбачають максимальне використання вiдповiдних вiдкритих вхiдних даних i мiнiмальне 

використання закритих вхiдних даних. Методи оцiнки вартостi, якi застосовуються, поєднують всi 

фактори, якi учасники ринку брали б до уваги за обставин, що склалися. Найкращим доказом 

справедливої вартостi фiнансового iнструмента при початковому визнаннi є зазвичай цiна операцiї, тобто 

справедлива вартiсть сплачених чи отриманих коштiв. Якщо Банк визначає, що справедлива вартiсть 

фiнансового iнструмента при початковому визнаннi вiдрiзняється вiд цiни операцiї i справедлива вартiсть 

не пiдтверджується нi котирувальною цiною iдентичного активу чи зобов’язання на активному ринку, нi 

методом оцiнки вартостi, який застосовує тiльки данi вiдкритих ринкiв, такий фiнансовий iнструмент 

спочатку оцiнюється за справедливою вартiстю, скоригованою для вiдстрочення рiзницi мiж 

справедливою вартiстю при початковому визнаннi та цiною операцiї. Пiсля цього зазначена рiзниця 

визнається у прибутку або збитку на основi належного принципу протягом строку дiї iнструмента, але не 

пiзнiше моменту, коли оцiнка вартостi повнiстю пiдтверджується вiдкритими ринковими даними або коли 

операцiя закривається. МСФЗ визначають iєрархiю джерел визначення справедливої вартостi, яка 

вiдображає вiдносну надiйнiсть рiзних способiв обчислення справедливої вартостi: (a) Активний ринок: 

Котирувальна цiна (Рiвень 1) Використання котирувальних цiн фiнансових iнструментiв на активних 

ринках. (б) Метод оцiнки справедливої вартостi iз застосуванням вiдкритих вхiдних даних (Рiвень 2) 

Використання котирувальних цiн подiбних iнструментiв на активних ринках або котирувальних цiн 

iдентичних або подiбних iнструментiв на неактивних ринках, або використання моделей оцiнки вартостi, 

значнi вхiднi данi за якими є вiдкритими. (в) Метод оцiнки справедливої вартостi iз застосуванням 

значних закритих вхiдних даних (Рiвень 3) Використання моделей оцiнки вартостi, в яких значнi вхiднi 

данi не є вiдкритими. За можливостi Банк визначає справедливу вартiсть на основi котирувальних 

ринкових цiн, в iншому випадку застосовується наступний за достовiрнiстю метод оцiнки. Фiнансовi 

iнструменти, оцiнюванi за справедливою вартiстю для цiлей облiку на постiйнiй основi, включають всi 

iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, та фiнансовi 

iнструменти, класифiкованi як наявнi для продажу. Бiльш детальна iнформацiя щодо застосованих 

методiв оцiнки статей звiту про фiнансовий стан наведена далi в основних принципах облiкової полiтики.  

8 

Фiнансовi iнструменти Банк класифiкує фiнансовi iнструменти за такими категорiями: фiнансовi активи 

та фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 

збитку, кредити та дебiторська заборгованiсть, фiнансовi активи, наявнi для продажу, фiнансовi активи, 

що утримуються до погашення, та iншi зобов’язання за амортизованою вартiстю. Управлiнський 

персонал визначає категорiю фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань при їх первiсному визнаннi 

(a) Фiнансовi активи та зобов’язання за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку 

або збитку Фiнансовi активи класифiкуються як фiнансовi активи, утримуванi для торгових операцiй 

(торговi активи), або як фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку, при первiсному визнаннi. Банк не застосовує облiк хеджування. Фiнансовi активи 

визначаються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку 

або збитку, коли: - управлiння активами чи зобов’язаннями, їхня оцiнка та вiдображення у внутрiшнiй 

звiтностi здiйснюється на основi справедливої вартостi; - таке визначення виключає або значно зменшує 

невiдповiдностi у бухгалтерському облiку, якi б виникли за iншого визначення; - актив чи зобов’язання 

мiстить вбудований похiдний iнструмент, який значним чином модифiкує грошовi потоки, якi за iншого 

визначення були б необхiдними згiдно з контрактом. Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, а 

витрати на операцiю вiдносяться на витрати у складi прибутку або збитку. Пiзнiше вони вiдображаються 



за справедливою вартiстю. Прибутки або збитки, що виникають в результатi змiни справедливої вартостi, 

негайно вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за перiод як “Прибутки 

вiд фiнансових активiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку”. 

Придбання та продаж фiнансових активiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку, визнаються на дату розрахунку. (б) Кредити та дебiторська заборгованiсть Кредити 

та дебiторська заборгованiсть - це не похiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними 

платежами, якi не котируються на активному ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть спочатку 

визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю. Потiм вони оцiнюються за 

амортизованою вартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка. На кожну звiтну дату i за 

наявностi свiдчення можливого зменшення корисностi Банк здiйснює оцiнку вартостi кредитiв та 

дебiторської заборгованостi. В результатi такої оцiнки їх балансова вартiсть може бути зменшена шляхом 

формування резерву (бiльш детальна iнформацiя стосовно облiкової полiтики щодо зменшення 

корисностi кредитiв наведена у Примiтцi 12, а також у Примiтках 34 i 48 подається детальна iнформацiя 

про зменшення корисностi кредитiв ). Якщо сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, 

вiдповiдно зменшується i резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, i сума зменшення 

визнається у прибутку або збитку. Верхня межа зменшення резерву на покриття збиткiв вiд зменшення 

корисностi дорiвнює амортизованiй вартостi, яка була б визнана на дату оцiнки вартостi, якби зменшення 

корисностi не сталося. Кредити визнаються, коли основна сума заборгованостi передається 

позичальникам. Визнання кредитiв та дебiторської заборгованостi припиняється, коли закiнчується строк 

дiї прав на отримання грошових коштiв вiд фiнансових активiв або коли Банк передав практично всi 

ризики i вигоди, пов’язанi з володiнням активом. Збиток при первiсному визнаннi Фiнансовi активи чи 

зобов’язання, процентнi ставки за якими на момент їх виникнення вiдрiзняються вiд ринкових ставок, 

переоцiнюються до справедливої вартостi, яка являє собою майбутнi суми погашення процентiв i 

основної суми заборгованостi, дисконтованi за ринковими процентними ставками для подiбних 

iнструментiв. Рiзниця вiдображається у прибутку або збитку як прибутки чи збитки вiд початкового 

визнання фiнансових iнструментiв за ставками, що вiдрiзняються вiд ринкових ставок. Пiсля цього 

балансова вартiсть таких активiв чи зобов’язань коригується на амортизацiю прибуткiв/збиткiв на момент 

виникнення, вiдповiднi доходи/витрати вiдображаються у складi процентних доходiв/витрат у прибутку 

або збитку з використанням методу ефективного вiдсотка. (в) Фiнансовi активи, наявнi для продажу 

Iнвестицiї, наявнi для продажу – це iнвестицiї, якi планується утримувати протягом невизначеного строку 

i якi можуть бути проданi для покриття потреб лiквiдностi або внаслiдок змiн процентних ставок, 

обмiнних курсiв або курсiв цiнних паперiв. При первiсному визнаннi фiнансовi iнвестицiї, наявнi для 

продажу, вiдображаються за справедливою вартiстю плюс витрати на здiйснення операцiї. Пiсля цього 

вони облiковуються за справедливою вартiстю. Прибутки та збитки вiд змiни справедливої вартостi 

фiнансових iнвестицiй, наявних для продажу, визнаються безпосередньо в iншому сукупному доходi до 

моменту припинення визнання фiнансової iнвестицiї або зменшення її корисностi. В цей момент 

кумулятивний прибуток чи збиток, ранiше визнаний у складi iншого сукупного доходу, 

перекласифiкується у прибуток або збиток як “Прибутки та збитки вiд фiнансових iнвестицiй, наявних 

для продажу”. Проценти, нарахованi з використанням методу ефективного вiдсотка, i прибутки та збитки 

вiд курсових рiзниць за iнвестицiями, класифiкованими як наявнi для продажу, визнаються у прибутку 

або збитку. Дивiденди за фондовими iнструментами, наявними для продажу, визнаються у прибутку або 

збитку, коли встановлюється право Банку на отримання платежу. Придбання та продажi фiнансових 

iнвестицiй, наявних для продажу, вiдображаються в облiку на дату розрахунку. Визнання фiнансових 

iнвестицiй, наявних для продажу, припиняється, коли закiнчується строк дiї прав на отримання грошових 

коштiв вiд фiнансових iнвестицiй або коли Банк передав практично всi ризики i вигоди, пов’язанi з 

володiнням активом. (г) Фiнансовi зобов’язання Фiнансовi зобов’язання, якi включають зобов’язання 

перед iншими банками та перед клiєнтам, iншi позики, отриманi вiд мiжнародних фiнансових установ, та 

субординований борг, спочатку визнаються справедливою вартiстю за вирахуванням понесених витрат на 

операцiю. Пiсля цього позики вiдображаються за амортизованою вартiстю; будь-яка рiзниця мiж 

надходженнями за вирахуванням витрат на операцiю i сумою при погашеннi визнається у прибутку або 

збитку протягом строку дiї позики з використанням методу ефективного вiдсотка. Субординований борг 

складається iз зобов’язань перед акцiонерами, якi у випадку неплатоспроможностi чи лiквiдацiї не 

виплачуються до тих пiр, поки не будуть задоволенi вимоги всiх несубординованих кредиторiв. (д) 

Припинення визнання фiнансових активiв i зобов’язань Банк припиняє визнання фiнансового активу, 

коли закiнчується строк дiї прав на отримання грошових коштiв вiд цього фiнансового активу або коли 

Банк передає цей фiнансовий актив в рамках операцiї, за якою передаються практично всi ризики i 

вигоди, пов’язанi з володiнням фiнансовим активом, або за якою Банк не передає i не зберiгає практично 

всi ризики i вигоди, пов’язанi з володiнням фiнансовим активом, але припиняє здiйснювати контроль за 



фiнансовим активом. Банк припиняє визнання фiнансового зобов’язання, коли воно було виконане, 

анульоване, чи коли закiнчився строк його дiї. (е) Взаємозалiк Проводиться взаємозалiк фiнансових 

активiв та фiнансових зобов'язань, i чиста сума вiдображається у звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки 

тодi, коли Банк має юридично забезпечене право на взаємозалiк визнаних сум i має намiр або здiйснити 

розрахунки на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i погасити зобов'язання. Банк наразi має 

законне право на проведення взаємозалiку, якщо це право не залежить вiд майбутньої подiї та може бути 

здiйснене як в ходi звичайної господарської дiяльностi, так i в разi дефолту, неплатоспроможностi або 

банкрутства Банку та всiх контрагентiв.  
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Перерахунок iноземної валюти Операцiї в iноземних валютах перераховуються у функцiональну валюту з 

використанням курсiв обмiну, що переважають на дати операцiй. Монетарнi активи i зобов’язання, 

деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються за курсом обмiну на звiтну дату. У разi змiн 

справедливої вартостi монетарних активiв, деномiнованих в iноземних валютах, якi були класифiкованi 

як наявнi для продажу, розрiзняють курсовi рiзницi в результатi змiни амортизованої вартостi цiнних 

паперiв та iнших змiн балансової вартостi цiнних паперiв. Немонетарнi статтi, деномiнованi в iноземних 

валютах, що оцiнюються за iсторичною вартiстю, перераховуються за курсом обмiну на дату початкового 

визнання. Курси обмiну гривнi до основних валют, використанi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi, 

були такими: Валюта 31 грудня 2017 р. у гривнях 31 грудня 2016 р. у гривнях 1 долар США 28.067223 

27.190858 1 євро 33.495424 28.422604 На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi до випуску, 19 

квiтня 2018 року, курси обмiну були такими: 26.15 гривень за 1 долар США та 32.39 гривнi за 1 євро.  

10 

Порiвняльнi показники З метою дотримання вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та 

досягнення мети у наданнi iнформацiї, що є корисною для прийняття економiчних рiшень, Банк може 

коригувати порiвняльнi показники, з тим щоб вони вiдповiдали поданню iнформацiї за поточний рiк.  

11 

Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти у касi, 

залишки на рахунках в Нацiональному банку України (крiм обов’язкових резервiв в Нацiональному банку 

України), депозитнi сертифiкати, випущенi НБУ, кореспондентськi рахунки та депозити “овернайт” в 

iнших банках, а також iншi ринковi грошовi iнструменти, якi є високолiквiдними i можуть бути вiльно 

конвертованi у визначену суму грошових коштiв з незначним ризиком змiни вартостi.  

12 

Резерви на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi фiнансових активiв (а) Активи, що 

вiдображаються за амортизованою вартiстю – кредити та аванси Зменшення корисностi кредитiв та 

авансiв На кожну дату звiту про фiнансовий стан Банк визначає, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення 

корисностi фiнансового активу чи групи фiнансових активiв. За наявностi об’єктивних ознак зменшення 

корисностi кредиту або кредитного портфеля, що впливає на майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового 

активу чи активiв, вiдповiднi збитки визнаються негайно. Залежно вiд суми кредиту, такi збитки 

розраховуються iндивiдуально по кожному кредиту або у сукупностi по кредитному портфелю. Балансова 

вартiсть кредиту знижується шляхом формування резерву, i сума збитку вiдображається у прибутку або 

збитку. • Кредити та аванси, оцiнюванi на iндивiдуальнiй основi Стосовно таких кредитiв визначається 

наявнiсть об’єктивних ознак зменшення корисностi, тобто будь-яких чинникiв, якi могли б вплинути на 

здатнiсть клiєнта виконувати договiрнi платiжнi зобов’язання перед Банком: - затримка виплати 

процентiв та основної суми заборгованостi - невиконання обов’язкових умов кредитних договорiв - 

порушення справи про банкрутство - будь-яка конкретна iнформацiя про дiяльнiсть клiєнта (наприклад, 

проблеми з грошовими коштами, якi виникли у клiєнта) - змiни ринкового середовища клiєнта - загальна 

економiчна ситуацiя. Крiм цього, при прийняттi рiшення щодо створення резерву на покриття збиткiв вiд 

зменшення корисностi до уваги береться сукупна сума кредитного ризику клiєнта i вартiсть реалiзацiї 

застави. За наявностi об’єктивних ознак того, що був понесений збиток вiд зменшення корисностi, сума 

збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю очiкуваних 

майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою по 

фiнансовому активу (iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi). Якщо кредит має змiнну процентну 

ставку, ставкою дисконту для визначення будь-якого збитку вiд зменшення корисностi є поточна 

ефективна процентна ставка, визначена згiдно з договором. Розрахунок приведеної вартостi очiкуваних 

майбутнiх грошових потокiв по забезпечених фiнансових активах вiдображає грошовi потоки, що можуть 

виникнути в результатi звернення стягнення на заставу, за вирахуванням витрат на отримання та продаж 

об’єкта застави. • Кредити та аванси, оцiнюванi у сукупностi Iснують два випадки, коли кредити 

оцiнюються на предмет зменшення корисностi у сукупностi: - iндивiдуально незначнi кредити, якi 

демонструють об’єктивнi ознаки зменшення корисностi - група кредитiв, що не мають ознак зменшення 

корисностi, з метою покриття всiх збиткiв, якi вже були понесенi, але ще не виявленi на iндивiдуальнiй 

основi. Для цiлей оцiнки зменшення корисностi iндивiдуально незначних кредитiв, кредити групуються 



за аналогiчними характеристиками кредитного ризику, тобто виходячи з кiлькостi днiв прострочення. 

Прострочення понад 30 днiв вважається ознакою зменшення корисностi. Ця характеристика 

застосовується для оцiнки майбутнiх грошових потокiв вiд певних груп таких активiв на основi минулого 

досвiду понесення збиткiв вiд кредитiв з аналогiчними характеристиками. Оцiнка зменшення корисностi 

у сукупностi стосовно iндивiдуально незначних кредитiв (сукупне зменшення корисностi) та стосовно 

кредитiв, зменшення корисностi яких не сталося (портфельне зменшення корисностi), що входять до 

групи фiнансових активiв, здiйснюється на основi кiлькiсного аналiзу iсторичних даних щодо рiвня 

неплатежiв по кредитних портфелях з аналогiчними характеристиками ризику (аналiз мiграцiї). Майбутнi 

грошовi потоки вiд групи фiнансових активiв, якi оцiнюються у сукупностi на предмет зменшення 

корисностi, розраховуються на основi грошових потокiв за контрактами, пов’язаних з цими активами в 

групi, та попереднього досвiду збиткiв вiд активiв з характеристиками ризику, подiбними до 

характеристик ризику активiв в групi. Збитки попереднiх перiодiв коригуються на основi поточних 

вiдкритих даних з метою вiдображення впливу iснуючих умов, якi не мали впливу на тi перiоди, за якi 

iснує iсторична iнформацiя щодо збиткiв, та усунення впливу умов, якi iснували у попереднiх перiодах, 

але не iснують у поточному перiодi. Банк регулярно переглядає методологiю та припущення, використанi 

для оцiнки майбутнiх грошових потокiв, з метою зменшення будь-яких розбiжностей мiж оцiнками 

збиткiв та фактичними збитками. ? Сторно зменшення корисностi Якщо у будь-якому наступному перiодi 

сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язане з 

подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то визнаний ранiше збиток вiд 

зменшення корисностi сторнується шляхом коригування рахунку резерву. Сума сторнування 

вiдображається у прибутку або збитку. Списання кредитiв та авансiв Кредити, якi не були погашенi, 

списуються за рахунок вiдповiдного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi пiсля 

завершення всiх необхiдних процедур i визначення остаточної суми збитку. Погашення ранiше списаних 

сум зменшує суму вiдрахувань до резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi у прибутку або 

збитку. Як правило, кредити на суму до 10,000 євро/доларiв США списуються, якщо вони простроченi на 

180 днiв i бiльше, особливо якщо вони не забезпеченi заставою. Як правило, кредити на суму понад 

10,000 євро/доларiв США та до 30,000 євро/доларiв США списуються, якщо вони простроченi на 360 днiв 

i бiльше, особливо якщо вони не забезпеченi заставою. Непогашенi кредити на суму понад 30,000 

євро/доларiв США можуть бути списанi через 360 днiв пiсля настання строку їх погашення, якщо тiльки 

Банк не прийме рiшення залишити кредит активним, тобто завершити розпочатий процес стягнення 

заборгованостi. Однак Банк може прийняти рiшення щодо проведення оцiнки на предмет iснування 

iндивiдуальних ознак зменшення корисностi кредитiв на будь-яку суму, якщо є обґрунтованi пiдстави 

очiкувати погашення таких кредитiв. Як правило, визнання таких кредитiв не припиняється до їх повного 

погашення або до того, як Банк вирiшить списати такi кредити. Реструктуризованi кредити 

Реструктуризованi кредити, якi вважаються iндивiдуально значними, оцiнюються на предмет зменшення 

корисностi на iндивiдуальнiй основi. Сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю 

реструктуризованого кредиту i приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, 

дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою по кредиту (iндивiдуальнi ознаки 

зменшення корисностi). Реструктуризованi кредити, якi є iндивiдуально незначними, оцiнюються на 

предмет зменшення корисностi у сукупностi. Активи, отриманi в обмiн на кредити (майно, отримане у 

власнiсть) На момент звернення стягнення будь-який отриманий об’єкт застави спочатку оцiнюється за 

балансовою вартiстю непрацюючого кредиту. Пiсля цього цi активи вiдображаються за вартiстю 

придбання за вирахуванням зменшення корисностi. (б) Активи, класифiкованi як наявнi для продажу На 

кожну звiтну дату Банк визначає, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансового 

активу чи групи фiнансових активiв. При визначеннi наявностi зменшення корисностi фiнансових 

активiв, наявних для продажу, беруться до уваги такi критерiї: - погiршення платоспроможностi емiтента; 

- полiтична ситуацiя, яка може суттєво вплинути на платоспроможнiсть емiтента; - додатковi подiї, що 

суттєво знижують ймовiрнiсть вiдшкодування балансової вартостi. При визначеннi наявностi зменшення 

корисностi iнвестицiй в акцiї, що класифiкуються як наявнi для продажу, до уваги береться значне або 

тривале зменшення справедливої вартостi цiнного паперу нижче його вартостi придбання. За наявностi 

будь-яких таких ознак кумулятивний збиток, що оцiнюється як рiзниця мiж цiною придбання та 

поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi фiнансового 

активу, ранiше визнаного у прибутку або збитку, переноситься з категорiї ‘Iнший сукупний дохiд’ до 

прибутку або збитку. Збитки вiд зменшення корисностi фондових iнструментiв, визнанi у прибутку або 

збитку, у подальшому не сторнуються у прибутку або збитку. Якщо в наступному перiодi справедлива 

вартiсть боргового iнструмента, класифiкованого як наявного для продажу, збiльшується, i таке 

збiльшення може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення 

корисностi у прибутку або збитку, збиток вiд зменшення корисностi сторнується.  
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Похiднi фiнансовi iнструменти Похiднi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою 

вартiстю сплачених (при придбаннi фiнансових активiв) або отриманих (при прийняттi фiнансових 

зобов’язань) коштiв. Згодом похiднi фiнансовi iнструменти переоцiнюються за справедливою вартiстю. 

Якщо це можливо, справедлива вартiсть розраховується на основi котирувальних ринкових цiн або 

нещодавнiх ринкових операцiй. В iншому випадку вона оцiнюється за допомогою моделей 

дисконтованих грошових потокiв або моделей оцiнки опцiонiв, залежно вiд обставин (Примiтка 7). 

Похiднi фiнансовi iнструменти з додатною справедливою вартiстю вiдображаються як фiнансовi активи i 

включаються до складу фiнансових активiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку. Похiднi фiнансовi iнструменти з вiд’ємною справедливою вартiстю вiдображаються 

як фiнансовi зобов’язання i включаються до складу фiнансових зобов’язань за справедливою вартiстю, з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. Прибуток або збиток вiд змiни справедливої вартостi 

визнається негайно у прибутку або збитку. Похiднi iнструменти, вбудованi в iншi фiнансовi iнструменти, 

облiковуються як окремi похiднi iнструменти та вiдображаються в облiку за справедливою вартiстю, 

якщо їх економiчнi характеристики i ризики не мають тiсного зв'язку з ризиками та характеристиками 

основних договорiв, а самi основнi договори не призначенi для торгових операцiй i не визначаються як 

фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. 

Вбудованi похiднi iнструменти, вiдокремленi вiд основного договору, облiковуються за справедливою 

вартiстю у складi торгового портфеля, при цьому всi змiни справедливої вартостi вiдображаються у 

прибутку або збитку.  

14 

Нематерiальнi активи Придбанi лiцензiї на використання програмного забезпечення капiталiзуються на 

основi витрат на придбання програмного забезпечення та введення його в експлуатацiю. Цi витрати 

амортизуються протягом очiкуваних строкiв корисного використання. Максимальний строк очiкуваного 

корисного використання програмного забезпечення становить 10 рокiв.  
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Примiщення та обладнання Примiщення та обладнання вiдображаються за вартiстю придбання за 

вирахуванням накопиченого зносу та резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, якщо такий 

резерв є необхiдним. Незавершене будiвництво облiковується за собiвартiстю, за вирахуванням резерву 

на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, якщо такий резерв є необхiдним. Пiсля завершення 

будiвництва активи переводяться до категорiї “Земля та примiщення” або до категорiї “Полiпшення 

орендованого майна” за балансовою вартiстю. Незавершене будiвництво не амортизується до того 

моменту, поки актив не буде готовим до використання. Затрати на поточний ремонт i технiчне 

обслуговування вiдносяться на витрати у тому перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на замiну 

значних компонентiв одиниць основних засобiв капiталiзуються з подальшим списанням замiненого 

компоненту. На кожну звiтну дату управлiнський персонал оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi 

примiщень та обладнання. За наявностi таких ознак управлiнський персонал оцiнює суму вiдшкодування, 

яка визначається як бiльша з двох сум: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на реалiзацiю 

або вартiсть у використаннi. Балансова вартiсть активу зменшується до суми вiдшкодування, а збиток вiд 

зменшення корисностi визнається у прибутку або збитку. Збиток вiд зменшення корисностi будь-якого 

активу, визнаний у минулих перiодах, сторнується, якщо сталася змiна в оцiнках, що використовувались 

для визначення вартостi активу у використаннi або його справедливої вартостi за вирахуванням витрат на 

реалiзацiю. Прибутки та збитки вiд вибуття основних засобiв, визначенi шляхом порiвняння надходжень 

вiд вибуття з балансовою вартiстю, визнаються у прибутку або збитку. Знос примiщень, полiпшень 

орендованого майна та обладнання розраховується з використанням прямолiнiйного методу з метою 

рiвномiрного зменшення вартостi придбання до залишкової вартостi протягом оцiнених строкiв 

корисного використання активiв (в роках): Примiщення 20 Комп’ютерне та iнше обладнання 3-5 Меблi та 

iнвентар 5-7 Полiпшення орендованого майна протягом меншого з двох строкiв: протягом строку оренди 

чи строку корисного використання Нарахування зносу примiщень, полiпшень орендованого майна та 

обладнання починається тодi, коли актив стає готовим до використання. Залишкова вартiсть активу – це 

оцiнена сума, яку Банк отримав би на поточний момент вiд вибуття активу, за вирахуванням оцiнених 

витрат на його вибуття, якщо актив вже тривалий час знаходиться в експлуатацiї i перебуває в станi, 

очiкуваному пiсля закiнчення строку його корисного використання. Залишкова вартiсть i строки 

корисного використання активiв переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату.  
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Iнвестицiйна нерухомiсть Iнвестицiйна нерухомiсть представлена будiвлями або частинами будiвель, що 

утримуються для отримання орендного доходу або збiльшення вартостi капiталу i не використовуються 

Банком i не утримуються для продажу в ходi звичайної дiяльностi. Iнвестицiйна нерухомiсть визнається 

за вартiстю придбання, включаючи витрати на придбання, за вирахуванням накопиченого зносу та 

накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос нараховується за прямолiнiйним методом протягом 



оцiнених строкiв корисного використання будiвель, тобто протягом 20 рокiв. Залишкова вартiсть, строки 

корисного використання та методи нарахування зносу таких активiв переглядаються та коригуються на 

кожну звiтну дату. Прибутки чи збитки вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi розраховуються як 

надходження за вирахуванням залишкової вартостi. Подальшi витрати капiталiзуються у балансовiй 

вартостi активiв тiльки за умови, що iснує iмовiрнiсть отримання Банком у майбутньому економiчної 

вигоди, пов’язаної з цими витратами, i вартiсть можна достовiрно оцiнити. Затрати на всi iншi ремонти та 

технiчне обслуговування вiдносяться на витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi.  

17 

Оренда Операцiйна оренда – Банк як орендар Оренда активiв, за якою орендодавець фактично зберiгає за 

собою ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на об'єкт оренди, класифiкується як операцiйна 

оренда. Оренднi платежi за договорами операцiйної оренди вiдносяться на адмiнiстративнi витрати у 

прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом строку оренди. Операцiйна оренда – Банк як 

орендодавець Банк вiдображає у звiтi про фiнансовий стан активи, що є об'єктами операцiйної оренди, 

згiдно з категорiями активiв. Дохiд вiд оренди за договорами операцiйної оренди визнається у прибутку 

або збитку за прямолiнiйним методом протягом строку оренди. Сукупна вартiсть пiльг, наданих 

орендарям, визнається за прямолiнiйним методом як зменшення доходу вiд оренди протягом строку 

оренди. Початковi прямi витрати, понесенi з метою отримання доходiв вiд операцiйної оренди, додаються 

до балансової вартостi орендованих активiв.  

18 

Податок на прибуток У цiй фiнансовiй звiтностi податок на прибуток вiдображено вiдповiдно до вимог 

законодавства України, чинного чи фактично введеного в дiю на звiтну дату. Витрати з податку на 

прибуток включають поточний податок та вiдстрочений податок i визнаються у прибутку або збитку, 

крiм випадкiв, коли вони вiдображаються безпосередньо у складi iншого сукупного доходу у зв’язку з 

тим, що вони вiдносяться до операцiй, якi також вiдображенi у тому самому або в iншому перiодi 

безпосередньо у складi iншого сукупного доходу. Поточний податок Поточний податок - це сума, що, як 

очiкується, має бути сплачена податковим органам або вiдшкодована ними стосовно оподатковуваного 

прибутку чи збитку за поточний та попереднi перiоди. Iншi податки, крiм податку на прибуток, 

вiдображаються у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат. Вiдстрочений податок 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно 

податкових збиткiв, перенесених на наступнi перiоди, та тимчасових рiзниць, що виникають мiж 

податковою базою активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю, що використовується для цiлей 

складання фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до винятку щодо початкового визнання, вiдстрочений податок 

не визнається по тимчасових рiзницях при первiсному визнаннi активу чи зобов’язання в операцiї, яка не 

є об’єднанням бiзнесу, якщо така операцiя, при її первiсному визнаннi, не впливає нi на бухгалтерський, 

нi на оподатковуваний прибуток. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визначаються iз 

використанням ставок оподаткування, якi дiють або фактично були введенi в дiю на звiтну дату i якi, як 

очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або використанi 

перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи стосовно тимчасових рiзниць, що вiдносяться 

на витрати у податковому облiку, та податкових збиткiв, перенесених на наступнi перiоди, 

вiдображаються в облiку лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного 

прибутку, за рахунок якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. Невизначенi податковi позицiї 

Управлiнський персонал проводить переоцiнку невизначених податкових позицiй Банку на кожну звiтну 

дату. Зобов’язання з податку на прибуток визнаються управлiнським персоналом за позицiями, якi, 

ймовiрно, не призведуть до нарахування додаткових податкiв у випадку виникнення претензiй з боку 

податкових органiв. Така оцiнка виконується на основi тлумачення Банком податкового законодавства, 

яке є чинним або фактично набуло чинностi на дату звiту про фiнансовий стан, а також будь-якого 

вiдомих рiшень судових чи iнших органiв щодо цих питань. Зобов’язання зi штрафiв, процентiв та 

податкiв, крiм тих, що пов’язанi з оподаткуванням прибутку, визнаються на пiдставi оцiнених 

управлiнським персоналом витрат, необхiдних для врегулювання зобов’язань на звiтну дату.  

19 

Резерви пiд зобов’язання Резерви пiд зобов’язання – це нефiнансовi зобов’язання з невизначеними 

строками або сумами. Резерви визнаються, коли внаслiдок певних подiй у минулому Банк має поточне 

юридичне чи конструктивне зобов’язання, врегулювання якого, вiрогiдно, буде супроводжуватися 

вiдтоком ресурсiв, i сума такого зобов’язання може бути достовiрно оцiнена.  

20 

Договори фiнансової гарантiї Договори фiнансової гарантiї – це договори, що зобов’язують емiтента 

здiйснити певнi платежi для вiдшкодування особi, на користь якої видана гарантiя, понесеного збитку у 

зв’язку з тим, що конкретний дебiтор своєчасно не виконав свої платiжнi зобов’язання згiдно з умовами 

боргового iнструмента. Такi фiнансовi гарантiї надаються банкам, фiнансовим установам та iншим 

органам вiд iменi клiєнтiв для забезпечення кредитiв, овердрафтiв та iнших банкiвських продуктiв. 



Фiнансовi гарантiї спочатку визнаються у фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю на дату видачi 

гарантiї. Пiсля початкового визнання зобов’язання Банку за такими гарантiями оцiнюються за бiльшою з 

двох сум: за початковою оцiнкою, за вирахуванням амортизацiї, нарахованої для визнання у прибутку або 

збитку отриманого доходу вiд комiсiй, що нараховується за прямолiнiйним методом протягом строку дiї 

гарантiї, або за найбiльш точною оцiнкою витрат, необхiдних для врегулювання фiнансових зобов’язань, 

що виникли на звiтну дату. Цi оцiнки визначаються на основi досвiду здiйснення аналогiчних операцiй та 

досвiду минулих збиткiв, пiдкрiпленого судженнями управлiнського персоналу.  

21 

Статутний капiтал та iншi резерви Простi акцiї i привiлейованi акцiї, що не пiдлягають погашенню, 

класифiкуються як власний капiтал. Витрати, безпосередньо пов’язанi з емiсiєю нових акцiй, 

вiдображаються у складi власного капiталу як зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв. 

Сума перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй 

вiдображається в облiку як емiсiйнi рiзницi. Дивiденди за простими акцiями визнаються у складi власного 

капiталу в тому перiодi, коли вони були затвердженi акцiонерами Банку. Прибуток на акцiю Банк подає у 

звiтностi iнформацiю про чистий i скоригований прибуток на акцiю стосовно простих акцiй. Чистий 

прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення суми прибутку або збитку, що вiдноситься до 

акцiонерiв Банку, якi є власниками простих акцiй, на середньозважену кiлькiсть простих акцiй в обiгу 

протягом перiоду.  

22 

Процентнi доходи та витрати Процентнi доходи та витрати на виплату процентiв за всiма фiнансовими 

iнструментами, по яких нараховуються проценти, вiдображаються у складi процентних доходiв та витрат 

у прибутку або збитку з використанням методу ефективного вiдсотка у тому перiодi, в якому вони мали 

мiсце. Якщо вiдображена в облiку вартiсть фiнансового активу чи групи аналогiчних фiнансових активiв 

зменшилась внаслiдок зменшення корисностi, процентнi доходи i надалi визнаються з використанням 

початкової ефективної процентної ставки, що застосовується до нової балансової вартостi. Платежi, 

отриманi за списаними кредитами, не визнаються у складi чистих процентних доходiв, а вiдповiдно 

зменшують суму резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв та авансiв.  

23 
Комiсiйнi доходи i витрати Комiсiйнi доходи та витрати визнаються за принципом нарахування в тому 

перiодi, коли були наданi послуги.  

24 

Звiтнiсть за сегментами У 2017 та 2016 роках дiяльнiсть Банку здiйснювалася в одному секторi 

банкiвської дiяльностi – повний спектр послуг малому i середньому бiзнесу, включаючи обслуговування 

рахункiв, строковi депозити i ощаднi рахунки, строковi кредити, кредитнi лiнiї, овердрафти та iншi форми 

фiнансування. З точки зору економiчного ризику, всi юридичнi особи, якi є клiєнтами Банку з 

кредитування, знаходяться в Українi, тому у фiнансовiй звiтностi Банку не подається аналiз дiяльностi за 

сегментами. Банк не має клiєнтiв, доходи вiд операцiй з якими перевищують 10% вiд загальної суми 

доходiв Банку.  

25 

Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок, рiчнi 

вiдпустки та лiкарнянi, а також негрошовi винагороди нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi 

послуги були наданi працiвниками Банку.  

26 

Процентнi доходи та витрати 2017 2016 Процентнi доходи Кредити та аванси клiєнтам 1,654,181 

1,332,337 Грошовi кошти та їх еквiваленти – Депозити "овернайт" в iнших банках 43,611 7,005 Грошовi 

кошти та їх еквiваленти – Депозитнi сертифiкати, випущенi НБУ 12,402 63,807 Усього процентних 

доходiв 1,710,194 1,403,149 Процентнi витрати Кошти клiєнтiв (611,887) (570,489) Iншi позики (175,349) 

(94,543) Субординований борг (14,372) (21,103) Кошти iнших банкiв (11,336) (4,043) Усього процентних 

витрат (812,944) (690,178) Чистi процентнi доходи 897,250 712,971 Iнформацiя про процентнi доходи i 

витрати на виплату процентiв, що виникають за операцiями з пов’язаними сторонами, наведена у 

Примiтцi 53. Процентнi доходи за знецiненими кредитами i авансами клiєнтам за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2017 року, становлять 23,829 тисяч гривень (2016 рiк - 15,082 тисяч гривень) (Примiтка 34). ?  

27 

Комiсiйнi доходи та витрати 2017 2016 Комiсiйнi доходи Розрахунково-касовi операцiї 99,551 85,873 

Операцiї з використанням платiжних карток 68,102 54,884 Операцiї з обмiну валют 49,709 51,186 Iнше 

9,023 4,095 Усього комiсiйних доходiв 226,385 196,038 Комiсiйнi витрати Операцiї з використанням 

платiжних карток (20,703) (21,529) Розрахунково-касовi операцiї (25,346) (21,949) Усього комiсiйних 

витрат (46,049) (43,478) Чистi комiсiйнi доходи 180,336 152,560 Iнформацiя про комiсiйнi витрати, що 

виникають за операцiями з пов’язаними сторонами, наведена у Примiтцi 53.  



28 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Примiтка 2017 2016 Витрати на персонал (126,222) (120,391) 

Витрати на ремонт та утримання примiщень i обладнання (56,989) (39,794) Витрати, що вiдносяться до 

Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (38,239) (36,574) Амортизацiя примiщень, обладнання та 

iнвестицiйної нерухомостi 35, 36 (34,875) (31,246) Витрати на вiдрядження, навчання персоналу (27,141) 

(26,535) Витрати на операцiйну оренду примiщень (25,932) (31,087) Професiйнi послуги (18,770) (12,959) 

Управлiнськi послуги (17,689) (12,559) Послуги охорони (13,967) (11,901) Податки, крiм податку на 

прибуток (13,072) (9,415) Офiснi витрати (9,936) (7,957) Реклама, маркетинг та представницькi витрати 

(8,362) (7,140) Поштовi та телекомунiкацiйнi послуги (7,787) (6,764) Знецiнення примiщень, обладнання 

та iнвестицiйної нерухомостi 35, 36 (4,751) - Амортизацiя лiцензiй на програмне забезпечення 37 (4,467) 

(4,543) Iнше (11,762) (11,688) Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (419,961) (370,553) 

Витрати на персонал включають єдиний соцiальний внесок на суму 20,198 тисяч гривень (2016 рiк - 

18,822 тисяч гривень). Iнформацiя про адмiнiстративнi та iншi витрати за операцiями з пов’язаними 

сторонами наведена у Примiтцi 53. ?  

29 

Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентiв: 2017 2016 

Витрати з поточного податку 109,257 103,424 Витрати (вигода) з вiдстроченого податку 8,218 (26,821) 

Витрати з податку на прибуток за рiк 117,475 76,603 Доходи Банку оподатковуються за ставкою 18% 

(2016 рiк - 18%). Узгодження мiж очiкуваними та фактичними податковими витратами наведено далi: 

2017 2016 Прибуток до оподаткування 604,733 377,251 Теоретична сума податкових витрат за дiючою 

ставкою податку (2017 рiк - 18%; 2016 рiк - 18%) 108,852 67,905 Витрати, що не вiдносяться на витрати у 

податковому облiку 8,623 2,028 Вплив змiн невизнаних вiдстрочених податкових активiв - (13,769) 

Коригування поточного податку за попереднi перiоди - 20,439 Витрати з податку на прибуток за рiк 

117,475 76,603 У 2016 роцi у зв’язку iз неоднозначнiстю податкового законодавства менеджмент Банку 

здiйснив донарахування податку на прибуток за попереднiй перiод на суму 20,439 тис.грн. за рахунок 

коригування фiнансового результату до оподаткування на суму змiни резерву по кредитам та авансам 

клiєнтiв у зв'язку з перевищенням над лiмiтом. Податковий ефект змiни цих тимчасових рiзниць 2017 

року описаний далi i вiдображається за очiкуваними ставками, зазначеними вище. 1 сiчня 2017 Прибуток 

або збиток 31 грудня 2017 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що вiдносяться на витрати у 

податковому облiку / (оподатковуються): Кредити та аванси клiєнтам 39,514 (7,641) 31,873 Примiщення 

та обладнання 2,496 615 3,111 Iншi нарахованi доходи та iншi активи 49 (49) - Iншi нарахованi витрати та 

резерви за зобов'язаннями 1,358 (1,220) 138 Майно, отримане у власнiсть 316 77 393 Валова сума 

вiдстроченого податкового активу 43,733 (8,218) 35,515 Невизнаний вiдстрочений податковий актив - - - 

Чистий вiдстрочений податковий актив 43,733 (8,218) 35,515 Податковий ефект змiни цих тимчасових 

рiзниць 2016 року описаний далi i вiдображається за очiкуваними ставками, зазначеними вище. 1 сiчня 

2016 Прибутки i втрати 31 грудня 2016 Податковий ефект тимчасових рiзниць, що вiдносяться на витрати 

у податковому облiку / (оподатковуються): Кредити та аванси клiєнтам 24,364 15,150 39,514 Примiщення 

та обладнання 1,774 722 2,496 Iншi нарахованi доходи та iншi активи 2,272 (2,223) 49 Iншi нарахованi 

витрати та резерви за зобов'язаннями 1,898 (540) 1,358 Майно, отримане у власнiсть 373 (57) 316 Валова 

сума вiдстроченого податкового активу 30,681 13,052 43,733 Невизнаний вiдстрочений податковий актив 

(13,769) 13,769 - Чистий вiдстрочений податковий актив 16,912 26,821 43,733  
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Грошовi кошти та їх еквiваленти 2017 2016 Грошовi кошти в касi 212,875 242,438 Залишки на рахунку в 

НБУ (за винятком обов’язкових резервiв) 685,344 140,351 Кореспондентськi рахунки та депозити 

"овернайт" в iнших банках - Україна 4,802 6 - Iншi країни 1,138,280 2,188,395 Депозитнi сертифiкати 

Нацiонального банку України 1,609,675 1,002,244 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 3,650,976 

3,573,434 ? Iнформацiя про кредитну якiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, за винятком грошових 

коштiв у касi, на 31 грудня 2017 року може бути узагальнена на пiдставi найнижчого рейтингу, 

присвоєного контрагентам Банку мiжнародними рейтинговими агентствами (Fitch та Moody’s), таким 

чином: Залишки на рахунку в НБУ (за винятком обов’язкових резервiв) Кореспондентськi рахунки та 

депозити "овернайт" в iнших банках Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України Усього Не 

простроченi i не знецiненi Нацiональний банк України 685,344 - 1,609,675 2,295,019 Рейтинг AA- 14,090 - 

14,090 Рейтинг BBB - 1,113,938 - 1,113,938 Рейтинг B+ - 10,252 - 10,252 Рейтинг вiдсутнiй - 4,802 - 4,802 

Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв, за винятком грошових коштiв у касi 685,344 1,143,082 

1,609,675 3,438,101 На 31 грудня 2017 року суверенний рейтинг України, присвоєний агентством Fitch, 

був B- (31 грудня 2016 року - B-). Iнформацiя про кредитну якiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, за 

винятком грошових коштiв у касi, на 31 грудня 2016 року може бути узагальнена на пiдставi найнижчого 

рейтингу, присвоєного контрагентам Банку мiжнародними рейтинговими агентствами (Fitch та Moody's), 

таким чином: Залишки на рахунку в НБУ (за винятком обов’язкових резервiв) Кореспондентськi рахунки 

та депозити "овернайт" в iнших банках Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України Усього Не 



простроченi i не знецiненi Нацiональний банк України 140,351 - 1,002,244 1,142,595 Рейтинг AA- 179,539 

- 179,539 Рейтинг BBB - 1,993,162 - 1,993,162 Рейтинг BB- - 15,694 - 15,694 Рейтинг вiдсутнiй - 6 - 6 

Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв, за винятком грошових коштiв у касi 140,351 2,188,401 

1,002,244 3,330,996 Аналiз грошових коштiв та їх еквiвалентiв за валютами i строками виплат 

представлений у Примiтцi 49. Iнформацiя про оцiнену справедливу вартiсть грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв представлена у Примiтцi 51. ?  
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Обов’язковi резерви в Нацiональному банку України Станом на 31 грудня 2016 року сума обов'язкових 

резервiв, яка повинна зберiгатися щодня на початку торгового дня на кореспондентському рахунку банку 

в Нацiональному банку України, повинна була становити не менше 40% вiд оцiночної суми резерву, 

розрахованої для вiдповiдного перiоду обслуговування. Станом на 31 грудня 2016 року сума обов'язкових 

резервiв в НБУ становила 174,642 тисячi гривень. Незважаючи на вiдсутнiсть жорстких обмежень НБУ на 

вилучення обов'язкових резервiв у Нацiональному банку України станом на 31 грудня 2016 року, облiкова 

полiтика Банку не передбачала класифiкацiю цих залишкiв як грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 

Починаючи з грудня 2017 року, НБУ змiнив вимоги щодо обов'язкового резерву на кореспондентському 

рахунку в НБУ. Контроль щоденного залишку обов'язкового резерву на кореспондентському рахунку 

банку в Нацiональному банку України був скасований. Тому загальна сума на кореспондентському 

рахунку в НБУ вiдображається у грошових коштах та їх еквiвалентах.  
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Кошти в iнших банках Кошти в банках включають короткостроковi позики iншим банкам. Станом на 31 

грудня 2017 року Банк не мав коштiв, розмiщених в iнших банках (31 грудня 2016 року – 68,004 тисячi 

гривень).  
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Кредити та аванси клiєнтам Кредити та аванси клiєнтам на 31 грудня 2017 року представленi таким 

чином: Валова сума Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Чиста сума Частка у загальнiй 

сумi портфеля Кiлькiсть непога-шених кредитiв Частка у загальнiй кiлькостi Бiзнес-кредити 7,026,630 

(358,720) 6,667,910 51.7% 2,073 56.2% Сiльськогосподарськi кредити 6,358,754 (167,133) 6,191,621 48.0% 

1,443 39.1% Iншi кредити 35,824 (3,407) 32,417 0.3% 173 4.7% Усього 13,421,208 (529,260) 12,891,948 

100.0% 3,689 100.0% Кредити та аванси клiєнтам на 31 грудня 2016 року представленi таким чином: 

Валова сума Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi Чиста сума Частка у загальнiй сумi 

портфеля Кiлькiсть непога-шених кредитiв Частка у загальнiй кiлькостi Бiзнес-кредити 4,874,951 

(417,277) 4,457,674 56.4% 2,879 69.1% Сiльськогосподарськi кредити 3,519,651 (120,141) 3,399,510 43.0% 

1,056 25.3% Iншi кредити 48,620 (7,376) 41,244 0.6% 239 5.6% Усього 8,443,222 (544,794) 7,898,428 

100.0% 4,174 100.0% Концентрацiя ризикiв у портфелi кредитiв клiєнтам за галузями економiки є такою: 

2017 2016 Сума % Сума % Сiльське господарство та харчова промисловiсть 5,975,406 45 3,519,667 42 

Торгiвля 3,364,222 25 2,120,711 25 Виробництво 2,737,876 20 1,649,484 19 Сфера послуг 822,978 6 648,651 

8 Транспорт та зв’язок 503,066 4 477,899 6 Фiзичнi особи 17,660 0 26,810 0 Усього кредитiв та авансiв 

клiєнтам (до створення резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi) 13,421,208 100 8,443,222 

100 Iнформацiя про оцiнену справедливу вартiсть кредитiв та авансiв клiєнтам наведена в Примiтцi 51. 

Аналiз валюти та погашення "позик та авансiв клiєнтам" наведено в Примiтцi 49. Iнформацiя за 

операцiями з пов’язаними сторонами наведена в Примiтцi 53.  
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Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв та авансiв клiєнтам Змiни резервiв на 

покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв та авансiв клiєнтам у 2017 роцi представленi таким 

чином: На 1 сiчня 2017 року 544,794 Резерви на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi протягом 

року 91,975 Курсовi рiзницi 14,221 Суми, списанi протягом року як безнадiйнi, та суми, списанi при 

оприбуткуваннi заставного майна на баланс банку (97,901) Процентний дохiд вiд знецiнених кредитiв 

(23,829) На 31 грудня 2017 року 529,260 ? Змiни резервiв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 

кредитiв та авансiв клiєнтам у 2016 роцi представленi таким чином: На 1 сiчня 2016 року 450,887 Резерви 

на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi протягом року 173,264 Курсовi рiзницi 13,106 Суми, 

списанi протягом року як безнадiйнi, та суми, списанi при оприбуткуваннi заставного майна на баланс 

банку (77,381) Процентний дохiд вiд знецiнених кредитiв (15,082) На 31 грудня 2016 року 544,794 

Резерви на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв клiєнтам за вирахуванням погашення 

списаних кредитiв клiєнтам на 31 грудня 2017 року представленi таким чином: Резерви на покриття 

збиткiв вiд зменшення корисностi протягом року (91,975) Погашення кредитiв клiєнтами, якi були ранiше 

списанi як безнадiйнi 15,357 Усього (76,618) Резерви на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 

кредитiв клiєнтам за вирахуванням погашення списаних кредитiв клiєнтам на 31 грудня 2016 року 

представленi таким чином: Резерви на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi протягом року 

(173,264) Погашення кредитiв клiєнтами, якi були ранiше списанi як безнадiйнi 30,257 Пряме списання 

кредитiв (2,222) Усього (145,229)  
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Примiщення та обладнання Змiни примiщень та обладнання представленi таким чином: При- мiтка Земля 

та примi-щення Полiпшен-ня орен-дованого майна Незавер-шене будiв-ництво Меблi та iнвентар 

Комп’ютерне та iнше об-ладнання Усього Вартiсть на 1 сiчня 2016 року 84,661 33,872 15,858 35,179 

83,250 252,820 Накопичений знос (16,887) (8,756) - (14,082) (52,823) (92,548) Чиста балансова вартiсть на 

1 сiчня 2016 року 67,774 25,116 15,858 21,097 30,427 160,272 Надходження 17,278 2,611 76,347 2,759 

12,055 111,050 Переведення за iсторичною вартiстю 15,858 - (15,858) (778) 778 - Переведення 

накопиченої амортизацiї - - - 260 (260) - Вибуття за iсторичною вартiстю (1,593) (2,764) - (3,298) (13,413) 

(21,068) Вибуття накопиченої амортизацiї 630 1,988 - 2,425 12,923 17,966 Амортизацiйнi нарахування 28 

(5,368) (10,602) - (4,187) (10,290) (30,447) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2016 року 94,579 16,349 

76,347 18,278 32,220 237,773 Вартiсть на 31 грудня 2016 року 116,204 33,719 76,347 33,862 82,670 342,802 

Накопичений знос (21,625) (17,370) - (15,584) (50,450) (105,029) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 

2016 року 94,579 16,349 76,347 18,278 32,220 237,773 Надходження 6,981 - - 5,766 15,059 27,806 

Переведення за iсторичною вартiстю 76,347 - (76,347) (867) 867 - Переведення накопиченої амортизацiї - - 

- 513 (513) - Вибуття за iсторичною вартiстю (13,821) (13,142) - (8,675) (8,871) (44,509) Вибуття 

накопиченої амортизацiї 5,193 11,002 - 6,236 6,753 29,184 Амортизацiйнi нарахування 28 (10,152) (7,623) - 

(3,771) (12,240) (33,786) Знецiнення (iсторична вартiсть) (1,619) - - - - (1,619) Знецiнення (накопичена 

амортизацiя) 275 - - - - 275 Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2017 року 157,783 6,586 - 17,480 33,275 

215,124 Вартiсть на 31 грудня 2017 року 184,092 20,577 - 30,086 89,725 324,480 Накопичений знос 

(26,309) (13,991) - (12,606) (56,450) (109,356) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2017 року 157,783 

6,586 - 17,480 33,275 215,124 Незавершене будiвництво – це переважно будiвництво та ремонт примiщень 

для вiддiлень Банку. Пiсля завершення робiт, коли активи є придатними для використання, вони 

переводяться до категорiї “Земля та примiщення” або до категорiї “Полiпшення орендованого майна”.  
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Iнвестицiйна нерухомiсть Iнвестицiйна нерухомiсть включає комерцiйну нерухомiсть, яка здається в 

оренду третiм сторонам. Змiни iнвестицiйної нерухомостi представленi таким чином: Примiтка Сума 

Вартiсть на 1 сiчня 2016 року 25,260 Накопичений знос (5,421) Чиста балансова вартiсть на 1 сiчня 2016 

року 19,839 Надходження 330 Вибуття за iсторичною вартiстю (11,175) Вибуття накопиченої амортизацiї 

4,142 Амортизацiйнi нарахування 28 (799) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2016 року 12,337 

Вартiсть на 31 грудня 2016 року 14,415 Накопичений знос (2,078) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 

2016 року 12,337 Надходження 4,318 Вибуття за iсторичною вартiстю (9,968) Вибуття накопиченої 

амортизацiї 1,721 Знецiнення (iсторична вартiсть) (4,118) Знецiнення (накопичена амортизацiя) 711 

Амортизацiйнi нарахування 28 (1,089) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2017 року 3,912 Вартiсть на 

31грудня 2017 року 4,647 Накопичена амортизацiя (735) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2017 року 

3,912 Станом на 31 грудня 2017 року справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi складає 24,564 тис. 

грн. (31 грудня 2016 року - 13,518 тис. грн.). Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi визначалась 

на основi порiвняння з ринковими даними внутрiшнiх оцiнювачiв Банку, виходячи з активних ринкових 

цiн, скоригованих на рiзницю щодо характеру, мiсцезнаходження чи стану конкретної власностi.  
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Нематерiальнi активи Змiни нематерiальних активiв представленi таким чином: Лiцензiї на використання 

програмного забезпечення Примiтка 2017 2016 Вартiсть на 1 сiчня 31,419 28,555 Накопичена амортизацiя 

(23,349) (18,806) Чиста балансова вартiсть на 1 сiчня 8,070 9,749 Надходження 4,819 2,864 Вибуття за 

iсторичною вартiстю (3,821) - Вибуття накопиченої амортизацiї 3,382 - Стягнення за амортизацiю 28 

(4,467) (4,543) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 7,983 8,070 Вартiсть на 31 грудня 32,417 31,419 

Накопичена амортизацiя (24,434) (23,349) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 7,983 8,070  
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Iншi фiнансовi та нефiнансовi активи Примiтка 2017 2016 Iншi фiнансовi активи Гарантiйнi депозити 

38,357 42,980 Похiднi фiнансовi iнструменти 43 - 41 Iншi фiнансовi активи 4,059 - Усього iнших 

фiнансових активiв 42,416 43,021 Iншi нефiнансовi активи Майно, отримане у власнiсть 17,172 36,490 

Передоплати 13,688 8,280 Активи, утримуванi для продажу - 4,318 Iншi нефiнансовi активи 5,018 7,956 

Усього iнших нефiнансових активiв 35,878 57,044 Усього iнших фiнансових та нефiнансових активiв 

78,294 100,065 У наступнiй таблицi наведено iнформацiю про майно, отримане у власнiсть: 2017 2016 - 

об’єкти житлової нерухомостi 4,063 15,304 - iншi об’єкти нерухомостi 12,524 20,601 - iншi активи 585 585 

Усього 17,172 36,490 Iнформацiя про кредитну якiсть iнших фiнансових активiв на 31 грудня 2017 року 

може бути узагальнена на пiдставi найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам Банку мiжнародними 

рейтинговими агентствами (Fitch та Moody’s), таким чином: Гарантiйнi депозити Не простроченi i не 

знецiненi BBB+ - Рейтинг вiдсутнiй 38,357 Усього iнших фiнансових активiв 38,357 Iнформацiя про 

кредитну якiсть iнших фiнансових активiв на 31 грудня 2016 року може бути узагальнена на пiдставi 

найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам Банку мiжнародними рейтинговими агентствами (Fitch 

та Moody’s), таким чином: Гарантiйнi депозити Не простроченi i не знецiненi BBB+ 5,684 Рейтинг 



вiдсутнiй 37,296 Усього iнших фiнансових активiв 42,980 Аналiз iнших фiнансових активiв за валютами 

та строками виплат поданий у Примiтцi 49. Iнформацiя про оцiнену справедливу вартiсть iнших 

фiнансових активiв подана у Примiтцi 51. Iнформацiя про залишки за розрахунками з пов’язаними 

сторонами подана у Примiтцi 53.  
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Кошти iнших банкiв 2017 2016 Короткостроковi кредити вiд iнших банкiв 168,321 - Нарахованi вiдсотки 

728 - Усього 169,049 - ?  
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Кошти клiєнтiв Зобов’язання перед клiєнтами включають поточнi та ощаднi рахунки, строковi депозити 

та iншi зобов’язання перед клiєнтами. У наступнiй таблицi подана iнформацiя за групами клiєнтiв: 2017 

2016 Поточнi рахунки 3,940,090 3,580,545 - фiзичнi особи 1,059,606 1,173,603 - юридичнi особи 2,880,484 

2,406,942 Ощаднi рахунки 2,840,982 1,820,726 - фiзичнi особи 948,472 606,027 - юридичнi особи 1,892,510 

1,214,699 Строковi депозити 4,601,822 4,122,429 - фiзичнi особи 2,799,476 2,873,418 - юридичнi особи 

1,802,346 1,249,011 Iншi зобов’язання перед клiєнтами, представленi транзитними рахунками 259,680 

203,907 Усього 11,642,574 9,727,607 Ощаднi рахунки - це процентнi рахунки. Клiєнти можуть депонувати 

та вилучати з таких рахункiв у будь-який час. Вiдсотки нараховуються за щоденнi непогашенi залишки на 

таких рахунках. Операцiї за цими рахунками обмежуються депонуванням i вилученням грошових коштiв, 

а також переказами на рахунки, що належать одному i тому ж власнику. Станом на 31 грудня 2017 року 

Банк мав 34 клiєнти (2016 рiк - 28 клiєнтiв) iз залишками основної суми на рахунках 1 млн. євро i бiльше. 

Загальна сума залишкiв на рахунках цих клiєнтiв становила 2,613,860 тисяч гривень (2016 рiк – 1,577,989 

тисяч гривень) або 22% (2016 - 16%) вiд загальної суми коштiв клiєнтiв. Станом на 31 грудня 2017 року 

на рахунках клiєнтiв врахованi депозити в розмiрi 3,809 тисяч гривень (2016 рiк - 73,338 тисяч гривень), 

утримуванi як забезпечення безвiдкличних зобов’язань за виданими гарантiями та акредитивами з 

грошовим покриттям. Додаткова iнформацiя наведена у Примiтцi 52. Iнформацiя про оцiнену 

справедливу вартiсть кожного класу коштiв клiєнтiв подана у Примiтцi 51. Аналiз коштiв клiєнтiв за 

валютами та строками виплат поданий у Примiтцi 49. Iнформацiя про залишки за розрахунками з 

пов’язаними особами подана у Примiтцi 53. ?  
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Iншi позики Зобов’язання перед мiжнародними фiнансовими установами є одним з джерел фiнансування 

для Банку. У цiй категорiї наведенi кредити, отриманi вiд мiжнародних фiнансових установ. Непогашена 

сума Контрагент Валюта Термiн погашення 2017 2016 Європейський Банк Реконструкцiї та Розвитку 

UAH 2021 679,429 - Європейський iнвестицiйний банк UAH 2022 651,094 - Європейський фонд Пiвденно-

Схiдної Європи UAH 2018 166,845 333,682 Європейський фонд Пiвденно-Схiдної Європи UAH 2018 

208,691 206,171 Європейський фонд Пiвденно-Схiдної Європи UAH 2019 123,087 125,440 Європейський 

фонд Пiвденно-Схiдної Європи UAH 2019 135,399 - Європейський фонд Пiвденно-Схiдної Європи UAH 

2018 275,036 - ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА USD 2017 - 109,423 ПроКредит Холдинг АГ та Ко. 

КГаА EUR 2020 507,246 - ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА USD 2020 112,778 - Нiмецько-український 

фонд (НУФ) UAH 2017 - 15,438 Нiмецько-український фонд (НУФ) UAH 2020 16,342 16,462 Нiмецько-

український фонд (НУФ) UAH 2019 113,114 ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА (нарахованi вiдсотки за 

невикористаною сумою кредитної лiнiї) UAH 2020 9,795 - ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА USD 2017 

762 37 Усього iнших позик 2,999,618 806,653 Рух iнших позик у 2017 роцi наведено нижче: 2017 Баланс 

на 1 сiчня 2017 року 806,653 Надходження вiд iнших позикових коштiв 2,571,861 Погашення iнших 

позикових коштiв (449,180) Вплив змiн валютних курсiв 46,297 Нарахування процентiв 175,349 Оплата 

процентiв (144,382) Iнших негрошовий рух (6,979) Баланс на 31 грудня 2017 року 2,999,618 Аналiз iнших 

позик за валютами та строками виплат поданий у Примiтцi 49. Iнформацiя про оцiнену справедливу 

вартiсть iнших фiнансових активiв подана у Примiтцi 51. Iнформацiя про залишки за розрахунками з 

пов’язаними сторонами подана у Примiтцi 53. ?  
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Iншi фiнансовi та нефiнансовi зобов’язання 2017 2016 Iншi фiнансовi зобов’язання Кредиторська 

заборгованiсть та iншi нарахованi зобов’язання 16,034 17,715 Всього iнших фiнансових зобов'язань 16,034 

17,715 Iншi нефiнансовi зобов'язання Нарахований резерв за невикористаними вiдпустками 6,704 5,887 

Резерви по кредитних ризиках, пов’язаних з договiрними та умовними зобов’язаннями 765 1,657 Iнше 

7,627 5,532 Усього iнших нефiнансових зобов’язань 15,096 13,076 Усього iнших фiнансових та 

нефiнансових зобов’язань 31,130 30,791 Аналiз iнших фiнансових зобов’язань за валютами та строками 

погашення поданий у Примiтцi 49. Iнформацiя про залишки за розрахунками з пов’язаними особами 

подана у Примiтцi 53.  
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Похiднi фiнансовi iнструменти Похiднi валютнi iнструменти, якi Банк використовує в своїх операцiях, 

являють собою контракти валютного свопу, що укладаються з iншими банками на позабiржовому ринку 

на iндивiдуальнiй основi. Похiднi фiнансовi iнструменти мають або потенцiйно вигiднi умови (i тому 



повиннi розглядатися як активи), або потенцiйно невигiднi умови (i тому повиннi розглядатися як 

зобов’язання) в результатi коливань курсiв обмiну валют, пов’язаних з цими iнструментами. Загальна 

справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв може час вiд часу значно змiнюватися. Загальну 

вартiсть дебiторської або кредиторської заборгованостi за контрактами валютного свопу, укладеними 

Банком, у розрiзi валют наведено у таблицi нижче. До таблицi включено контракти з датами розрахункiв 

пiсля звiтної дати; всi суми за цими угодами показано розгорнуто – до взаємозалiку позицiй (та платежiв) 

по кожному контрагенту. Цi угоди мають короткостроковий характер. 2017 2016 Контракти з додатним 

значенням справедливої вартостi Контракти з вiд’ємним значенням справедливої вартостi Контракти з 

додатним значенням справедливої вартостi Контракти з вiд’ємним значенням справедливої вартостi 

Валютнi свопи: справедлива вартiсть на 31 грудня: - оцiненої суми дебiторської заборгованостi в доларах 

США (+) - - 20,790 - - оцiненої суми кредиторської заборгованостi в євро (-) - - (20,749) - Чиста 

справедлива вартiсть валютних свопiв - - 41 - ?  

44 

Субординований борг Субординований борг – це довгострокова угода про надання позики, яка, у випадку 

неспроможностi Банку розрахуватися за своїми зобов’язаннями, виконуватиметься пiсля погашення 

основних боргових зобов’язань Банку, включаючи кошти клiєнтiв та iншi борговi iнструменти. У 2017 

роцi Банк здiйснив дострокове погашення субординованого боргу ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА. 

Одночасно Банк здiйснив випуск 538,102 додаткових простих акцiй номiнальною вартiстю 256,562 тисячi 

гривень, якi були придбанi ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА Субординований борг станом на 31 

грудня 2016 року представлений таким чином: Контрагент Валюта Термiн погашення 2017 2016 

ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА Долари США 2024 - 109,764 ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА 

Долари США 2024 - 88,799 ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА Долари США 2024 - 76,811 Усього 

субординованого боргу - 275,374 Рух субординованого боргу в 2017 роцi наведено нижче : 2017 Баланс на 

1 сiчня 2017 року 275,374 Погашення субординованого боргу (256,816) Нарахування процентiв 14,372 

Сплата процентiв (16,570) Вплив змiн валютних курсiв (16,360) Баланс на 31 грудня 2017 року - Аналiз 

субординованого боргу за валютами та строками погашення поданий у Примiтцi 49. Iнформацiя про 

залишки за розрахунками з пов’язаними особами наведена у Примiтцi 53. Iнформацiя про оцiнену 

справедливу вартiсть субординованого боргу подана у Примiтцi 51.  
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Статутний капiтал Станом на 31 грудня 2017 року статутний капiтал складається з 2,292,980 акцiй 

номiнальною вартiстю 476.79 гривень за акцiю та загальною номiнальною вартiстю 1,093,270 тисяч 

гривень (2016 рiк - 1,754,878 акцiй номiнальною вартiстю 476.79 гривень за акцiю та загальною 

номiнальною вартiстю 836,708 тисяч гривень). Усi акцiї подiляються на простi та привiлейованi акцiї. 

Кожна проста акцiя має один голос. Привiлейованi акцiї не мають права голосу, крiм випадкiв, 

передбачених законодавством України, але їм надано переважне право отримувати дивiденди в розмiрi 

150 грн., а також прiоритетну участь у розподiлi активiв у разi лiквiдацiї. Станом на 31 грудня 2017 року 

та на 31 грудня 2016 року всi акцiї Банку, якi знаходяться в обiгу, були випущенi та повнiстю оплаченi. 

Простi акцiї Привiлейованi акцiї 2017 2016 2017 2016 Випущенi акцiї на 1 сiчня 1,605,267 729,737 149,611 

149,611 Випуск акцiй протягом року 538,102 875,530 - - Випущенi акцiї на 1 сiчня 2,143,369 1,605,267 

149,611 149,611 У 2017 роцi Банк здiйснив випуск 538,102 додаткових простих акцiй загальною 

номiнальною вартiстю 256,562 тисячi гривень (2016 рiк - 875,530 додаткових простих акцiй номiнальною 

вартiстю 417,444 тисячi гривень), якi були придбанi ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА. Структура 

акцiонерiв Банку станом на 31 грудня 2017 року за типами акцiй була такою: Акцiонер Кiлькiсть акцiй % 

статутного капiталу Номiнальна вартiсть Простi акцiї ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА 2,048,149 89 

976,537 Кредитна установа для Вiдбудови (КфВ) 95,220 4 45,400 Усього простих акцiй 2,143,369 93 

1,021,937 Привiлейованi акцiї без права голосу Кредитна установа для Вiдбудови (КфВ) 149,611 7 71,333 

Усього акцiй без права голосу 149,611 7 71,333 Усього капiталу 2,292,980 100 1,093,270 На 31 грудня 

2016 року структура акцiонерiв Банку за типами акцiй представлена таким чином: Акцiонер Кiлькiсть 

акцiй % статутного капiталу Номiнальна вартiсть Простi акцiї ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА 

1,510,047 86 719,975 Кредитна установа для Вiдбудови (КфВ) 95,220 5 45,400 Усього простих акцiй 

1,605,267 91 765,375 Привiлейованi акцiї без права голосу Кредитна установа для Вiдбудови (КфВ) 

149,611 9 71,333 Усього акцiй без права голосу 149,611 9 71,333 Усього капiталу 1,754,878 100 836,708 

Резерви в межах власного капiталу Чинне законодавство України вимагає, щоб банки створювали 

резервний фонд для покриття непередбачених збиткiв по всiх статтях активiв та позабалансових 

зобов’язань. Резервний фонд повинен представляти 25% регулятивного капiталу банкiв, але не менше, 

нiж 25% зареєстрованого статутного капiталу. Резерв формується за рахунок вiдрахувань з чистого 

прибутку за звiтний рiк, отриманого Банком пiсля сплати податкiв i утримання нерозподiленого прибутку 

за попереднi роки. Вiдрахування до резервного фонду має бути не менше 5% вiд прибутку банку до 

досягнення 25% розмiру регулятивного капiталу банку. Якщо дiяльнiсть банку створює загрозу iнтересам 



вкладникiв та iнших кредиторiв банку, Нацiональний банк України має право вимагати вiд банку 

збiльшення резервного фонду та щорiчних вiдрахувань до нього. Якщо внаслiдок дiяльностi банку розмiр 

регулятивного капiталу зменшився до суми, що є меншою, нiж розмiр статутного капiталу, то щорiчнi 

вiдрахування до резервного фонду мають становити 10% вiд чистого прибутку банку до досягнення 25% 

вiд статутного капiталу банку. Резервний фонд банку може бути використаний тiльки на покриття збиткiв 

банку за результатами звiтного року згiдно з рiшенням Правлiння Банку та в порядку, встановленому 

загальними зборами його акцiонерiв. При цьому, чинне законодавство України не передбачає жодних 

обмежень щодо можливостi розподiлу резервного фонду мiж акцiонерами банку при його лiквiдацiї пiсля 

задоволення всiх вимог кредиторiв. Станом на 31 грудня 2017 року резервнi фонди банку складають 

425,140 тисяч гривень (2016 рiк - 124,492 тисячi гривень) та вiдображаються разом з нерозподiленим 

прибутком у власному капiталi. Прибуток на акцiю Розрахунок чистого та скоригованого чистого 

прибутку на акцiю на 31 грудня 2017 року представлений таким чином: 2017 2016 Чистий прибуток, що 

вiдноситься до власникiв простих акцiй 487,258 300,648 Кiлькiсть випущених простих акцiй на початок 

звiтного перiоду 1,605,267 729,737 Вплив випуску акцiй 181,333 457,203 Середньозважена кiлькiсть 

простих акцiй на кiнець перiоду 1,786,600 1,186,940 Чистий та скоригований чистий прибуток на акцiю, у 

гривнях 272.7 253.3 Привiлейованi акцiї Власники простих акцiй мають право на отримання дивiдендiв по 

мiрi їх оголошення та право одного голосу на акцiю на рiчних та загальних зборах Банку. Власники 

кумулятивних привiлейованих акцiй, якi не передбачають погашення, отримують мiнiмальнi кумулятивнi 

дивiденди у розмiрi 150 грн. щорiчно на номiнальну вартiсть їх пакету акцiй. Привiлейованi акцiї не 

дають права голосу, якщо дивiденди залишаються невиплаченими. Усi акцiї мають рiвнi права по 

вiдношенню до залишкових активiв, за винятком власникiв привiлейованих акцiй, якi беруть участь у 

розподiлi активiв тiльки у розмiрi номiнальної вартостi акцiй, скоригованої на суму оголошених, але не 

виплачених дивiдендiв.  
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Управлiння загальними ризиками Банку – Управлiння капiталом Цiлi управлiння капiталом З метою 

забезпечення стабiльної дiяльностi Банк повинен пiдтримувати достатнiй рiвень капiталу для покриття 

всiх можливих очiкуваних ризикiв, притаманних дiяльностi Банку. Банк здiйснює монiторинг рiвня 

ризикiв за допомогою системи рiзних iндикаторiв, для кожного з яких встановленi цiльовi та граничнi 

значення. Перелiк ключових iндикаторiв для Банку включає не лише регулятивнi нормативи, встановленi 

Нацiональним банком України, але i широкий перелiк iнших факторiв, таких як показники адекватностi 

регулятивного капiталу згiдно з мiжнародними стандартами (“Базельська угода III”) та коефiцiєнт 

фiнансового левериджу основного капiталу I рiвня та моделювання здатностi витримувати ризики. 

Управлiння капiталом Банку має такi цiлi: • забезпечення наявностi капiталу, достатнього для покриття 

(потенцiйних) збиткiв внаслiдок реалiзацiї ризикiв, притаманних дiяльностi Банку, навiть за умови 

виникнення надзвичайних обставин. • повне дотримання вимог до капiталу, встановлених Нацiональним 

банком України. • дотримання внутрiшнiх вимог щодо достатностi капiталу. • спроможнiсть Банку 

виконувати плани по безперервному зростанню активiв, згiдно з бiзнес-стратегiєю. Управлiння капiталом 

– процеси та процедури Управлiння капiталом Банку регулюється Полiтикою Групи з управлiння 

капiталом та Полiтикою Групи щодо здатностi витримувати ризики та Стандартами Групи з розрахункiв 

здатностi витримувати ризики. Рiвнi адекватностi капiталу (як регулятивно встановленi, так i розрахованi 

згiдно вимог Базеля III), показники левериджу основного капiталу 1 рiвня та результати оцiнки здатностi 

витримувати ризики розглядаються щомiсячно на засiданнях Комiтету з управлiння активами та 

пасивами Банку, Комiтету з управлiння ринковими ризиками Банку та Комiтету з управлiння ризиками 

Групи ПроКредит. Управлiння капiталом – дотримання регулятивних та внутрiшнiх вимог до капiталу 

Регулятивнi мiнiмальнi вимоги до капiталу встановлюються та контролюються Нацiональним банком 

України. Достатнiсть капiталу розраховується i подається на регулярнiй основi у формi звiтiв Комiтету з 

управлiння активами та пасивами Банку. Такi звiти включають як фактичнi данi, так i прогнознi змiни, що 

забезпечує дотримання не лише поточних вимог, але i дозволяє робити це на безперервнiй основi. 

Вiдповiдно до iснуючих вимог до капiталу, встановлених Нацiональним банком України, банки повиннi 

пiдтримувати спiввiдношення регулятивного капiталу до активiв, зважених на ризик (“норматив 

адекватностi регулятивного капiталу”), на рiвнi не менше 10% у 2017 роцi та 2016 роцi. Нижче в таблицi 

представлено показники нормативу адекватностi регулятивного капiталу на пiдставi статистичної 

звiтностi Банку, складеної вiдповiдно до регулятивних вимог Нацiонального банку України: 2017 2016 

Норматив адекватностi регулятивного капiталу (Н2) 14.37% 15.51% Крiм цього, адекватнiсть капiталу 

контролюється шляхом застосування єдиного в усiй Групi ПроКредит розрахунку нормативу адекватностi 

капiталу згiдно з рекомендацiями Базельського комiтету ("Базельська угода III"). Розрахунок нормативу 

адекватностi капiталу ґрунтується на фiнансовiй звiтностi Банку згiдно з МСФЗ та на 31 грудня 2017 року 

включає: 2017 Капiтал першого рiвня 1,997,007 Капiтал другого рiвня - Усього регулятивного капiталу 



1,997,007 На 31 грудня 2016 року регулятивний капiтал включає: 2016 Капiтал першого рiвня 1,251,977 

Капiтал другого рiвня 272,996 Усього регулятивного капiталу 1,524,973  
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Управлiння iндивiдуальними ризиками Банк робить особливий акцент на загальному розумiннi чинникiв, 

що обумовлюють ризики, та необхiдностi аналiзу можливих подiй/сценарiїв та їх можливого негативного 

впливу. Цiлi управлiння ризиками включають забезпечення своєчасного виявлення суттєвих ризикiв, їх 

повного розумiння та належного опису - наприклад, забезпечення того, що жоден продукт чи послуга не 

пропонуються доти, доки усi сторони не досягли повного розумiння їх особливостей. Усi обмеження 

iндивiдуальних ризикiв, до яких Банк вiдносить свою власну стратегiю управлiння ризиками, є 

послiдовними i контролюються на рiвнi ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА. Обмеженi вiдхилення 

дозволенi тiльки в бiльш суворих межах (тобто, у випадках, коли такi обмеження не передбаченi 

нацiональним законодавством, наприклад, для валютного ризику) або якщо вони погодженi з Комiтетом з 

управлiння ризиками Групи.  
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Кредитний ризик клiєнта Кредитний ризик визначається як ризик того, що контрагент, який здiйснює 

кредитну операцiю, не зможе або тiльки частково зможе виконати договiрнi зобов’язання перед Банком. 

Кредитний ризик виникає в результатi здiйснення операцiй з кредитування клiєнтiв (класичний 

кредитний ризик), внаслiдок розмiщення мiжбанкiвських кредитiв та депозитiв та включає ризик 

емiтента. Вiн дiлиться на ризик кредитного дефолту та ризик кредитного портфеля, щоб полегшити 

цiлеспрямоване управлiння ризиками. Кредитний ризик є найбiльшим ризиком для Банку. Максимальний 

кредитний ризик в цiлому вiдображається в балансовiй вартостi фiнансових активiв у звiтi про 

фiнансовий стан. Крiм того, станом на 31 грудня 2017 року Банк видав акредитиви та гарантiї на суму 

88,124 тисячi гривень (станом на 31 грудня 2016 року – 150,267 тисяч гривень) (Примiтка 52). Станом на 

31 грудня 2017 року У Банку було 104 позичальники (2016 рiк - 66 позичальникiв), якi отримали кредити 

на загальну суму понад 1,000 тисяч євро. Загальна сума цих кредитiв становить 6,358,285 тисяч гривень 

(2016 рiк – 3,042,319 тисяч гривень) або 47.4% вiд загального кредитного портфеля (2016 рiк – 36.0%). 

Ризик, що виникає на кредитах, оцiнених на iндивiдуальнiй основi Ризик невиконання кредитних 

зобов’язань за операцiями з кредитування клiєнтiв визначається як iмовiрнiсть виникнення збиткiв 

внаслiдок можливого невиконання договiрних платiжних зобов’язань клiєнтом. Банк проводить 

розмежування кредитного портфеля на двi наступнi групи – iндивiдуально значнi та iндивiдуально 

незначнi кредити. Таке розмежування дозволяє запровадити при кредитуваннi цих груп такi процеси, якi 

якнайкраще задовольняють вимоги до управлiння кредитним ризиком у кожному з таких сегментiв. Цi 

процеси вiдрiзняються, насамперед, розподiлом обов’язкiв при прийняттi рiшень стосовно надання 

кредитiв. Банк враховує весь спектр iнформацiї про клiєнта при прийняттi рiшень щодо надання кредиту 

– починаючи вiд перевiреної аудитором фiнансової звiтностi i закiнчуючи управлiнською звiтнiстю та 

iншою неофiцiйною iнформацiєю, наданою клiєнтом. Ключовi критерiї для прийняття рiшення щодо 

видачi кредиту базуються, в першу чергу, на даних щодо фiнансового стану клiєнта (лiквiдностi 

позичальника, прибутковостi бiзнесу, iнших показниках кредитоспроможностi клiєнта), а також – в 

меншiй мiрi – наявностi та якостi застави. Як правило, вимоги до забезпечення зменшуються у випадках, 

коли: сума кредиту є незначною, термiн кредитування є бiльш коротким, якiсть наданої клiєнтом 

документацiї є високою (перевiрена аудитором фiнансова звiтнiсть, якщо така є), тривала позитивна 

iсторiя кредитування клiєнта, наявнiсть значного досвiду роботи клiєнта з Банком, також активне 

використання клiєнтом iнших банкiвських послуг. Ключовим показником якостi кредитного портфеля є 

частка знецiнених кредитiв, якi включають як простроченi кредити, так i кредити, для яких договiрнi 

умови були переглянутi в бiк погiршення для Банку через неспроможнiсть позичальника виконати взятi 

на себе зобов’язання. Простроченими кредитами вважаються тi кредити, за якими будь-який платiж 

(капiтал чи нарахованi вiдсотки) не був погашений в належний термiн у повному обсязi. Банк здiйснює 

постiйний монiторинг якостi кредитної заборгованостi. Стратегiя раннього реагування на проблеми з 

погашенням кредиту включає переговори з клiєнтом щодо встановлення причин, якi призвели до 

неможливостi виконання ним своїх зобов’язань. В залежностi вiд таких причин, Банк приймає рiшення 

щодо можливостi перегляду iснуючих умов договору (якщо iмовiрнiсть подолання ситуацiї 

неплатоспроможностi є високою), або ж щодо звернення стягнення на предмет застави в iншому випадку. 

Ризик, що виникає на кредитах, оцiнених на портфельнiй основi Портфельний кредитний ризик – це 

ризик невиконання зобов’язань сукупнiстю позичальникiв одночасно, викликане, як правило, дiєю 

негативних факторiв, якi впливають на значну кiлькiсть кредитiв з подiбними характеристиками. Ризик 

виникає, насамперед, через наявнiсть у кредитному портфелi концентрацiй кредитного ризику, тобто 

iстотних груп кредитiв, якi мають спiльнi характеристики i тому можуть бути одночасно ураженi дiєю 

негативних факторiв впливу. Прикладом концентрацiй можуть бути наступнi: географiчна, галузева, за 

видом продукту, тощо. Основним методом зменшення портфельного кредитного ризику є диверсифiкацiя 



кредитного портфеля. Основна дiяльнiсть Банку - кредитування малих та середнiх пiдприємств, сприяє 

диверсифiкацiї кредитного портфеля, i, вiдповiдно, веде до мiнiмiзацiї ризику за географiчним розподiлом 

та галузями економiки. Структура кредитного портфелю аналiзується Кредитним комiтетом по 

формуванню резервiв та управлiнню портфельними кредитними ризиками на регулярнiй основi з метою 

виявлення можливих подiй (факторiв впливу), якi можуть мати негативний вплив на значнi сфери 

кредитного портфелю (загальнi фактори ризику) та у разi необхiдностi, Комiтет приймає рiшення щодо 

обмеження кредитування певних категорiй позичальникiв (наприклад, за видом дiяльностi, регiональним 

розподiлом, типом кредитного продукту тощо). Щодо великих кредитiв, Банк дотримується iнструкцiй, 

згiдно з якими всi кредитнi заявки, якi перевищують 10% регулятивного капiталу, мають бути 

затвердженi Комiтетом з управлiння кредитними ризиками на рiвнi Групи. Заборгованiсть будь-якої 

групи позичальникiв в жодному разi не може перевищувати 25% регулятивного капiталу Банку. 

Iндивiдуально значнi кредити контролюються Кредитним комiтетом по формуванню резервiв та 

управлiнню портфельними кредитними ризиками. Для таких кредитiв комiтет перевiряє наявнiсть 

об’єктивних ознак зменшення корисностi, наприклад: - термiн прострочення за будь-якою кредитною 

операцiєю перевищує 30 днiв; - спостерiгаються iншi факти порушення договiрних умов стосовно 

основної суми кредиту та виплати процентiв; - порушення проти позичальника справи про банкрутство; - 

iснує достовiрна iнформацiя про клiєнта стосовно неможливостi виконання ним своїх зобов’язань; - 

суттєвi негативнi змiни в галузi, де працює клiєнт; та - загальна економiчна ситуацiя. Для визначення 

зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi застосовується метод дисконтованих грошових потокiв. 

При цьому до уваги також береться очiкувана чиста вартiсть реалiзацiї забезпечення. Для iндивiдуально 

значних кредитiв, для яких немає потреби створювати iндивiдуальний резерв на покриття збиткiв вiд 

зменшення корисностi, сума резерву визначається на портфельнiй основi. Для iндивiдуально незначних 

кредитiв, що мають об’єктивнi ознаки зменшення корисностi (термiн прострочення за якими перевищує 

30 днiв); зменшення корисностi визначається виходячи з кiлькостi днiв прострочення. Для iндивiдуально 

незначних кредитiв без ознак зменшення корисностi, сума резерву визначається на портфельнiй основi. 

Аналiз кредитної якостi непогашених кредитiв станом на 31 грудня 2017 року представлений таким 

чином: Загальна сума валової заборгованостi Резерв пiд зменшення корисностi Чиста непогашена сума Не 

простроченi i не знецiненi кредити 12,653,758 (223,865) 12,429,893 Простроченi, але не знецiненi кредити 

286,766 (5,819) 280,947 1 - 7 днiв 263,841 (4,949) 258,892 8 - 30 днiв 22,925 (870) 22,055 Кредити, оцiненi 

на предмет зменшення корисностi у сукупностi 47,744 (19,060) 28,684 0 днiв 28,986 (5,365) 23,621 1 - 7 

днiв 251 (45) 206 8 - 30 днiв 2,108 (230) 1,878 31 - 60 днiв 1,681 (680) 1,001 61 - 90 днiв 484 (184) 300 91 - 

180 днiв 1,627 (1,210) 417 181 - 365 днiв 5,554 (4,998) 556 > 365 днiв 7,053 (6,348) 705 Кредити, оцiненi на 

предмет зменшення корисностi iндивiдуально 432,940 (280,516) 152,424 0 днiв (переважно 

реструктуризованi позики) 188,876 (88,505) 100,371 1 - 7 днiв 4,463 (2,493) 1,970 8 - 30 днiв 10,259 (5,223) 

5,036 31 - 60 днiв 55,747 (35,517) 20,230 61 - 90 днiв 4085 (455) 3630 91 - 180 днiв 9,019 (2,928) 6,091 181 - 

365 днiв 30,525 (23,496) 7,029 > 365 днiв 129,966 (121,899) 8,067 Усього 13,421,208 (529,260) 12,891,948 

Аналiз кредитної якостi непогашених кредитiв станом на 31 грудня 2016 року представлений таким 

чином: Загальна сума валової заборгованостi Резерв пiд зменшення корисностi Чиста непогашена сума Не 

простроченi i не знецiненi кредити 7,626,470 (228,800) 7,397,670 Простроченi, але не знецiненi кредити 

222,324 (7,675) 214,649 1 - 7 днiв 172,814 (5,784) 167,030 8 - 30 днiв 49,510 (1,891) 47,619 Кредити, оцiненi 

на предмет зменшення корисностi у сукупностi 210,924 (75,230) 135,694 0 днiв 125,374 (9,471) 115,903 1 - 

7 днiв 3,240 (389) 2,851 8 - 30 днiв 12,059 (1,075) 10,984 31 - 60 днiв 2,246 (1,262) 984 61 - 90 днiв 1,022 

(464) 558 91 - 180 днiв 2,532 (1,826) 706 181 - 365 днiв 9,255 (8,451) 804 > 365 днiв 55,196 (52,292) 2,904 

Кредити, оцiненi на предмет зменшення корисностi iндивiдуально 383,504 (233,089) 150,415 0 днiв 

(переважно реструктуризованi позики) 179,493 (79,923) 99,570 8 - 30 днiв 2,166 (634) 1,532 31 - 60 днiв 

21,224 (11,827) 9,397 61 - 90 днiв 3,546 (1,474) 2,072 91 - 180 днiв 2,081 (1,411) 670 181 - 365 днiв 23,735 

(16,803) 6,932 > 365 днiв 151,259 (121,017) 30,242 8,443,222 (544,794) 7,898,428 Як зазначалося вище, Банк 

використовує практику змiни договiрних умов (проводить реструктуризацiю кредитiв) у випадках, якщо 

очкується, що така змiна призведе до нормалiзацiї погашення кредиту (тобто, якщо iснує висока 

iмовiрнiсть вiдновлення кредитоспроможностi позичальника). Як правило, причиною реструктуризацiї 

бiльшостi кредитiв є економiчнi проблеми у клiєнтiв, що негативно впливають на платоспроможнiсть 

внаслiдок значних несприятливих змiн макроекономiчного середовища, в якому клiєнти Банку 

здiйснюють дiяльнiсть. Реструктуризацiя здiйснюється пiсля iндивiдуального аналiзу змiн 

платоспроможностi клiєнта. Рiшення щодо реструктуризацiї кредитiв завжди приймається кредитним 

комiтетом i має кiнцеву мету – досягти повного погашення кредиту на нових умовах. Без змiни 

договiрних умов, реструктуризованi кредити були б простроченими або знецiненими. Реструктуризованi 

кредити, в свою чергу, подiляються на групи за рiвнем кредитного ризику. Зокрема, окремо видiляються 

реструктуризованi знецiненi кредити, а також реструктуризованi кредити, для яких iмовiрнiсть 



зменшення корисностi є високою (потенцiйно проблемнi кредити). Характеристика та вплив застави, 

утримуваної як забезпечення кредитiв, та iнших засобiв пiдвищення якостi кредитiв Загальний рiвень 

кредитоспроможностi клiєнта є, як правило, найбiльш достовiрним показником якостi кредиту, виданого 

такому клiєнту. При цьому застава надає додатковi гарантiї погашення, i Банк, як правило, вимагає вiд 

позичальникiв надання застави. Банк приймає такi основнi типи застав: - За кредитами фiзичним особам: 

передача житлової нерухомостi та автомобiлiв у iпотеку; - У комерцiйному секторi: створення обтяжень 

бiзнес-активiв, таких як примiщення, акцiї та дебiторська заборгованiсть, гарантiї третiх сторiн; - У 

секторi комерцiйної нерухомостi: обтяження об’єктiв нерухомостi, що фiнансуються за рахунок кредитiв. 

Хоча застава може бути важливим фактором зменшення рiвня кредитного ризику, кредитна полiтика 

Банку передбачає видачу кредитiв на основi оцiнки спроможностi позичальника погасити кредит, а не 

беручи до уваги перш за все вартiсть пропонованої застави. Окремi типи кредитiв можуть надаватися без 

застави з урахуванням фiнансового стану позичальника. Станом на 31 грудня 2017 року чиста балансова 

вартiсть забезпечених заставою кредитiв клiєнтам, кориснiсть яких зменшилась на iндивiдуальнiй основi 

становить 152,424 тисячi гривень (2016 рiк - 150,413 тисяч гривень), а вартiсть об'єктiв застави, що 

отримана в забезпечення цих кредитiв, та використана для оцiнки знецiнених кредитiв, становить 116,102 

тисячi гривень (2016 рiк - 113,150 тисяч гривень). Можливiсть вiдшкодування кредитiв, що не є 

простроченi чи знецiненi, залежить перш за все вiд кредитоспроможностi позичальникiв, а не вiд вартостi 

застави, тому Банк не обов’язково проводить додаткову оцiнку застави на кожну звiтну дату. Згiдно з 

полiтикою Банку стосовно роботи з заставним майном, усi об’єкти застави, якi були стягненi з клiєнтiв 

внаслiдок невиконання ними кредитних зобов’язань, пiдлягають продажу непов’язаним третiм сторонам, 

з метою уникнення конфлiкту iнтересiв через заниження вартостi такого майна, порiвняно з ринковим 

рiвнем. Крiм цього, стягнуте майно продається за найвищою можливою вартiстю, як правило, шляхом 

публiчного аукцiону; надлишковi кошти, якi залишаються пiсля погашення суми боргу (включаючи 

основний борг, нарахованi вiдсотки та суму пенi), зараховуються на рахунок клiєнта. Стягнуте майно 

переважно включає об’єкти нерухомостi (Примiтка 38). У наступнiй таблицi наведенi реструктуризованi 

кредити клiєнтам на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року: Кредитний портфель Реструктуризованi 

кредити Реструктуризованi кредити, % кредитного портфеля 31 грудня 2017 року 13,421,208 335,965 

2.50% 31 грудня 2016 року 8,443,222 462,260 5.47%  
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Фiнансовi ризики Валютний ризик Валютний ризик – це потенцiйний ризик для прибуткiв i капiталу 

Банку, що виникає внаслiдок несприятливої змiни курсiв iноземних валют. У наступнiй таблицi наведено 

розподiл активiв та зобов’язань Банку в розрiзi iноземних валют, якими є євро i долар США, що є 

суттєвими для здiйснення операцiйної дiяльностi, на 31 грудня 2017 року: Євро Долар США Iншi валюти 

Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти – кошти в касi 27,696 47,935 - Грошовi кошти та їх еквiваленти – 

кошти на кореспондентських рахунках та депозити "овернайт" у iнших банках 548,391 557,100 32,795 

Кредити та аванси клiєнтам 1,499,877 2,417,131 - Iншi фiнансовi активи 7 6,995 - Усього активiв 2,075,971 

3,029,161 32,795 Вiдкрита форвардна позицiя - - - Зобов’язання Кошти iнших банкiв 168,205 844 - Кошти 

клiєнтiв 1,385,950 2,902,511 36,369 Iншi позики 507,246 113,540 - Iншi фiнансовi зобов’язання 2,647 28 - 

Субординований борг - - - Усього зобов’язань 2,064,048 3,016,923 36,369 Вiдкрита форвардна позицiя - - - 

Чиста балансова позицiя 11,923 12,238 (3,574) Безвiдкличнi зобов’язання кредитного характеру 71,455 

1,487 - ? У наступнiй таблицi наведено розподiл активiв та зобов’язань Банку в розрiзi iноземних валют, 

якими є євро i долар США, що є суттєвими для здiйснення операцiйної дiяльностi, на 31 грудня 2016 

року: Євро Долар США Iншi валюти Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти – кошти в касi 32,025 

49,197 - Грошовi кошти та їх еквiваленти – кошти на кореспондентських рахунках та депозити “овернайт” 

у iнших банках 279,326 1,878,765 30,310 Кошти в iнших банках - 68,004 - Кредити та аванси клiєнтам 

742,134 1,147,450 - Iнвестицiйнi цiннi папери, наявнi для продажу 469 - - Iншi фiнансовi активи 5,684 

14,102 - Усього активiв 1,059,638 3,157,518 30,310 Вiдкрита форвардна позицiя - 20,790 - Зобов’язання 

Кошти клiєнтiв 1,036,542 2,785,921 26,849 Iншi позики - 109,460 - Iншi фiнансовi зобов’язання 1,357 373 6 

Субординований борг - 275,374 - Усього зобов’язань 1,037,899 3,171,127 26,855 Вiдкрита форвардна 

позицiя 20,749 - - Чиста балансова позицiя 990 7,181 3,455 Безвiдкличнi зобов’язання кредитного 

характеру (118,627) (23,225) (801) Процентний ризик Процентний ризик виникає внаслiдок структурних 

вiдмiнностей мiж строками погашення активiв i зобов’язань, чутливих до змiни вiдсоткової ставки (для 

прикладу, якщо кредит зi строком погашення 3 роки та фiксованою процентною ставкою фiнансується за 

рахунок депозиту зi строком погашення 3 мiсяцi, Банк наражається на ризик скорочення процентної 

маржi Банку в разi зростання вiдсоткових ставок на ринку, оскiльки за квартал депозит буде замiнений 

iншим, бiльш дорогим, тодi як ставка за кредитом залишиться незмiнною). Пiдхiд Банку до оцiнки та 

управлiння процентним ризиком ґрунтується на Полiтицi управлiння процентним ризиком Групи. 

Процентний ризик розглядається на Комiтетi з управлiння активами та пасивами Банку на регулярнiй 



основi. Показники також щомiсяця доводяться до вiдома Комiтету з управлiння ризиками Групи. Щоб 

обмежити рiвень процентного ризику, Банк здiйснює полiтику з управлiння активами та пасивами в такий 

спосiб, який має на метi максимально оптимально узгодити структуру активiв та пасивiв, чутливих до 

змiни процентної ставки. Нижче у таблицi приведенi середнi ефективнi ставки вiдсотка, встановленi по 

процентним фiнансовим активам та зобов’язанням Банку на 31 грудня 2016 року та на 31 грудня 2017 

року: 2017 2016 Фiнансовi iнструменти Гривня Євро Долар США Гривня Євро Долар США Активи 

Грошовi кошти та їх еквiваленти - депозитнi сертифiкати НБУ 14% - - 14% - - Кошти в iнших банках - - - - 

- 1% Кредити та аванси клiєнтам 16% 6% 6% 19% 7% 8% Зобов’язання Кошти iнших банкiв - 2% - - - - 

Кошти клiєнтiв – поточнi та ощаднi рахунки 6% - - 5% - - Кошти клiєнтiв – строковi депозити 15% 3% 3% 

17% 3% 3% Iншi позики 14% 2% 5% 19% - 6% Субординований борг - - - - - 8% Наведена нижче таблиця 

вiдображає чутливiсть звiту про прибутки та збитки Банку до можливих змiн у процентних ставках при 

незмiнному значеннi всiх iнших змiнних балансу. Чутливiсть чистого процентного доходу вiдображає 

вплив максимально можливих змiн у процентних ставках на прибуток до оподаткування Банку за один 

рiк, визначений на основi плаваючої та фiксованої процентної ставки на неторговi фiнансовi активи та 

фiнансовi зобов’язання, наявнi станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв. У 2017 роцi Банк оновив пiдхiд до 

залучення процентного ризику. Сума iсторичного шоку, що застосовується, береться з коригуванням 

обмежень на змiни процентних ставок, зазначених у контрактах, тобто мiнiмальної процентної ставки за 

кредитними контрактами. В даний час типовi кредитнi договори встановлюють мiнiмальну процентну 

ставку лише для виплат у нацiональнiй валютi. Максимальнi можливi змiни процентної ставки 

представляють можливий шок в змiнi ставки, визначений як iсторична максимальна змiна (збiльшення 

або зменшення) процентної ставки за рiк з довiрчим iнтервалом 100%. Перiод вибiрки iсторичних 

цiнностей становить 7 рокiв з дати звiтностi. Вплив на власний капiтал не вiдрiзняється вiд впливу на 

прибуток чи збиток (до оподаткування). Валюта Збiльшення у % на 31 грудня 2017 р. Чутливiсть чистого 

процентного доходу 2018 р., тис. грн. Збiльшення у % на 31 грудня 2016 р. Чутливiсть чистого 

процентного доходу 2017 р., тис. грн Гривня 6,50% для внутрiшнiх i 20,9% для зовнiшнiх змiн процентної 

ставки 243,890 10% 200,256 Євро 2% 25,702 2% 4,050 Долар США 2% 31,820 2% (5,650) Валюта 

Збiльшення у % на 31 грудня 2017 р. Чутливiсть чистого процентного доходу 2018 р., тис. грн. 

Збiльшення у % на 31 грудня 2016 р. Чутливiсть чистого процентного доходу 2017 р., тис. грн Гривня -

6.50% для внутрiшнiх i -13.5% зовнiшнiх змiн процентної ставки (183,870) 10% (200,256) Євро -2% 

(22,373) 2% (4,050) Долар США -2% (18,547) 2% 5,650 Ризик лiквiдностi Ризик лiквiдностi – це ризик 

того, що Банк не зможе повнiстю або своєчасно виконати свої поточнi та майбутнi платiжнi зобов’язання. 

Банк використовує власну систему управлiння лiквiднiстю, адаптовану до поточної макроекономiчної 

ситуацiї на ринку. Зокрема, Банк здiйснює щоденний монiторинг рiвня високолiквiдних активiв та 

поточних тенденцiй в розвитку депозитної бази. Банк має чiткий план реагування на потенцiйний вiдтiк 

грошових коштiв, який включає як цiновi заходи (управлiння процентними ставками та строками 

депозитiв), плани з мiнiмiзацiї вiдтоку шляхом зменшення (припинення) кредитування клiєнтiв, так i 

залучення коштiв у екстрених випадках вiд материнської компанiї. Бiзнес-модель Банку базується на 

кредитуваннi значної кiлькостi малих та середнiх пiдприємств (що означає високу диверсифiкацiю 

кредитного портфеля). Такий пiдхiд гарантує постiйне джерело надходження лiквiдних ресурсiв за 

рахунок погашення частини кредитного портфеля, особливо враховуючи вiдсутнiсть суттєвих 

концентрацiй лiквiдностi. З iншого боку, кредитний портфель фiнансується з двох основних джерел: у 

гривнi – переважно за рахунок коштiв клiєнтiв, та у валютi – за рахунок коштiв клiєнтiв та кредитiв 

мiжнародних фiнансових органiзацiй. КУАП Банку визначає стратегiю управлiння лiквiднiстю Банку i 

встановлює лiмiти ризику лiквiдностi. Казначейство Банку здiйснює щоденне управлiння лiквiднiстю 

Банку i вiдповiдає за виконання рiшень КУАП. Дотримання стратегiї, полiтик та лiмiтiв регулярно 

контролюється вiддiлом ризик-менеджменту Банку. Стандарти, якi застосовуються Банком у сферi 

управлiння лiквiднiстю, ґрунтуються на регулятивних вимогах та положеннях Полiтики управлiння 

ризиком лiквiдностi Банку та Полiтики органiзацiї та дiяльностi казначейства. Перевищення лiмiтiв i 

виключення до цих Полiтик погоджуються Комiтетом з управлiння ризиками Групи. Казначейство Банку 

контролює лiквiднiсть на щоденнiй основi з застосуванням методу, який базується на аналiзi майбутнiх 

грошових потокiв. Такий метод дає реалiстичну картину очiкуваної змiни лiквiдностi. Вiн включає 

припущення стосовно змiн основних статей активiв та пасивiв Банку i допомагає спрогнозувати 

показники ризику лiквiдностi. Основним iнструментом оцiнки ризику лiквiдностi є прогнозний аналiз 

розривiв лiквiдностi, який показує структуру договiрних строкiв погашення активiв та зобов’язань i 

визначає майбутнi потреби у фiнансуваннi на основi ряду припущень. Для врахування рiзних варiантiв 

розвитку подiй використовується аналiз сценарiїв – починаючи з оцiнки майбутньої лiквiдностi за 

нормальної ринкової ситуацiї, i закiнчуючи аналiзом рiвня лiквiдностi Банку при реалiзацiї стресових 

сценарiїв. Полiтика управлiння ризиком лiквiдностi Групи визначає ряд iндикаторiв раннього реагування. 



Так, якщо рiвень покриття коштiв клiєнтiв високолiквiдними активами стає нижчим за 15%, або якщо 

з’являється вiд’ємний розрив короткострокової лiквiдностi, або якщо концентрацiя депозитiв (частка 10 

найбiльших вкладникiв) перевищує 15%, КУАП Банку та КУАП Групи або Комiтет з управлiння 

ризиками залучаються до прийняття рiшень стосовно вжиття вiдповiдних заходiв. З метою пiдтримання 

лiквiдностi Банку навiть у стресових ситуацiях визначаються потенцiйнi потреби в лiквiдностi для 

стресових сценарiїв розвитку подiй. На основi результатiв такого аналiзу, КУАП Банку визначає суму 

необхiдного резерву лiквiдностi Банку. Основним резервом лiквiдностi Банку є кредитна лiнiя стенд-бай, 

надана ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА. У 2017 роцi сума цiєї кредитної лiнiї складала 5.0 млн. 

доларiв США. Основне її призначення – використання коштiв для покриття очiкуваних розривiв 

лiквiдностi. Банк також прагне диверсифiкувати джерела фiнансування. Концентрацiя частки найбiльших 

вкладникiв контролюється з метою уникнення залежностi вiд ряду найбiльших вкладникiв. Згiдно з 

внутрiшнiми полiтиками Банку, концентрацiя вкладникiв вважається значною, якщо депозити 10-ти 

найбiльших вкладникiв перевищують 15% загального обсягу депозитiв клiєнтiв. Досягнення такого рiвня 

буде попереджувальним сигналом, який вказує на необхiднiсть обговорення заходiв щодо зменшення 

концентрацiї в депозитному портфелi. Вiдповiднi рiшення приймаються на КУАП Банку та доводяться до 

вiдома Комiтету з управлiння ризиками Групи. Нижче у таблицi наведено аналiз недисконтованих 

грошових потокiв для фiнансових зобов’язань Банку за договiрними строками погашення станом на 31 

грудня 2017 року. Договiрний строк до погашення, що залишився, визначений як перiод мiж звiтною 

датою i затвердженою договором датою погашення зобов’язання або датою часткового погашення 

зобов’язання за договором. ? До 1 мiсяця 1 - 3 мiсяцi 3 - 12 мiсяцiв 1 - 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Усього 

Зобов’язання Кошти iнших банкiв 844 - 170,073 - - 170,917 Кошти клiєнтiв 8,021,469 945,428 2,596,018 

258,973 5,633 11,827,521 Iншi позики 14,377 536,934 769,174 2,303,813 - 3,624,298 Iншi фiнансовi 

зобов’язання 16,034 - - - - 16,034 Усього 8,052,724 1,482,362 3,535,265 2,562,786 5,633 15,638,770 

Безвiдкличнi зобов’язання кредитного характеру 88,124 - - - - 88,124 У наведенiй нижче таблицi 

представленi недисконтованi майбутнi грошовi потоки фiнансових зобов'язань Банку вiдповiдно до їх 

залишкових договiрних строкiв погашення станом на 31 грудня 2016 року. Очiкуваний договiрний термiн 

визначається як перiод мiж звiтною датою та договiрною угодою про строки погашення зобов'язання, або 

термiн сплати часткової виплати за договором про вiдповiдальнiсть. До 1 мiсяця 1 - 3 мiсяцi 3 - 12 мiсяцiв 

1 - 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Усього Зобов’язання Кошти клiєнтiв 6,297,857 1,166,741 2,345,977 77,495 5,218 

9,893,288 Iншi позики 1,416 29,992 505,076 433,484 - 969,968 Субординований борг - - 22,275 89,224 

339,822 451,321 Iншi фiнансовi зобов’язання 17,715 - - - - 17,715 Усього 6,316,988 1,196,733 2,873,328 

600,203 345,040 11,332,292 Безвiдкличнi зобов’язання кредитного характеру 150,270 - - - - 150,270 ? У 

наступнiй таблицi узагальненi результати застосування такого пiдходу до оцiнки ризику лiквiдностi i 

показано розподiл пов’язаних iз лiквiднiстю позицiй у розрiзi певних облiкових перiодiв на 31 грудня 

2017 року. Розподiл базується на внутрiшнiй моделi управлiння лiквiднiстю Банку, яка враховує основнi 

очiкуванi грошовi потоки за основними сумами заборгованостi за фiнансовими iнструментами (без 

врахування поточних та майбутнiх нарахованих вiдсоткiв). До 1 мiсяця 1 - 3 мiсяцi 3 - 6 мiсяцiв 7 - 12 

мiсяцiв Бiльше 1 року Усього Фiнансовi активи Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти в касi 

212,875 - - - - 212,875 Залишки на рахунку в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв, 

розрахованих для вiдповiдного щомiсячного звiтного перiоду на основi статистичних форм звiтностi) 

97,352 - - - - 97,352 Кошти на кореспондентських рахунках та депозити “овернайт” у iнших банках 

958,518 - - - 958,518 Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України 1,604,000 - - - - 1,604,000 

Кредити та аванси клiєнтам, до вирахування резервiв, не простроченi i простроченi до 30 днiв 149,656 

928,625 1,244,404 2,844,388 8,013,463 13,180,536 Усього 3,022,401 928,625 1,244,404 2,844,388 8,013,463 

16,053,281 Фiнансовi зобов'язання Кошти iнших банкiв - - - 167,477 - 167,477 Кошти клiєнтiв (крiм 

строкових депозитiв) 759,615 344,675 517,011 1,034,023 4,239,495 6,894,819 Кошти клiєнтiв (строковi 

депозити) 498,991 226,814 340,221 680,442 2,789,814 4,536,282 Iншi позики 490,100 64,626 461,852 

1,947,588 2,964,166 Усього 1,258,606 1,061,589 921,858 2,343,794 8,976,897 14,562,744 Очiкувана сума 

невикористаних зобов'язань з надання кредитiв, виданих акредитивiв та гарантiй 128,982 - - - - 128,982 - 

Усього 1,387,588 1,061,589 921,858 2,343,794 8,976,897 14,691,726 Очiкувана рiзниця лiквiдностi 

1,634,813 1,501,849 1,824,395 2,324,989 1,361,555 Показник достатньої лiквiдностi 2,2 У наступнiй таблицi 

узагальненi результати застосування такого пiдходу до оцiнки ризику лiквiдностi i показано розподiл 

пов’язаних iз лiквiднiстю позицiй у розрiзi певних облiкових перiодiв станом на 31 грудня 2016 року. 

Розподiл базується на внутрiшнiй моделi управлiння лiквiднiстю Банку, яка враховує основнi очiкуванi 

грошовi потоки вiд основних суми фiнансових iнструментiв (тобто, без урахування майбутнiх та 

виплачених нарахованих процентiв). До 1 мiсяця 1 - 3 мiсяцi 3 - 6 мiсяцiв 7 - 12 мiсяцiв Бiльше 1 року 

Усього Фiнансовi активи Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти в касi 242,438 - - - - 242,438 

Залишки на рахунку в Нацiональному банку України (крiм обов’язкових резервiв) 140,351 - - - - 140,351 



Кошти на кореспондентських рахунках та депозити “овернайт” у iнших банках 1,832,749 - - - - 1,832,749 

Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України 1,000,000 - - - - 1,000,000 Кошти в iнших банках 

67,977 - - - - 67,977 Кредити та аванси клiєнтам, до вирахування резервiв, не простроченi i простроченi до 

30 днiв 81,984 497,986 1,003,020 1,640,420 4,944,625 8,168,035 Валютнi похiднi iнструменти (активи) 

20,790 - - - - 20,790 Усього 3,386,249 497,986 1,003,020 1,640,420 4,944,625 11,472,340 Фiнансовi 

зобов’язання Кошти клiєнтiв (крiм строкових депозитiв) 603,336 274,244 411,365 548,487 3,647,439 

5,484,871 Кошти клiєнтiв (строковi депозити) 444,383 201,992 302,989 403,985 2,686,500 4,039,849 Iншi 

позики - - 7,500 402,400 385,345 795,245 Субординований борг - - - - 272,996 272,996 Валютнi похiднi 

iнструменти (зобов'язання) 20,749 - - - - 20,749 Усього 1,068,468 476,236 721,854 1,354,872 6,992,280 

10,613,710 Очiкувана сума невикористаних зобов'язань з надання кредитiв, крiм виданих акредитивiв та 

гарантiй 146,384 - - - - 146,384 - Усього 1,214,852 476,236 721,854 1,354,872 6,992,280 10,760,094 

Очiкувана рiзниця лiквiдностi 2,171,397 2,193,147 2,474,313 2,759,861 712,206 Показник достатньої 

лiквiдностi 2,8 За очiкуваннями управлiнського персоналу при розрахунку ризику лiквiдностi, грошовi 

потоки за окремими фiнансовими активами та зобов’язаннями будуть вiдмiнними вiд тих, що визначенi 

вiдповiдними договорами. Данi про грошових потокiв коригуються у випадках, де з точки зору ризику 

лiквiдностi застосування договiрних строкiв не вбачається за доцiльне. Коригування здiйснюються 

шляхом застосування певних припущень, якi перетворюють договiрнi строки високолiквiдних активiв, 

грошових надходжень та зобов’язань зi строком погашення у певному перiодi в строки, якi вiдображають 

стресову ситуацiю. Одним з найважливiших iнструментiв управлiння ризиком лiквiдностi є 

високолiквiднi активи, а саме: активи, якi доступнi для негайного використання, а також деякi активи зi 

строком повернення протягом наступних 30 днiв: - Грошовi кошти в касi; - Залишки на рахунках в 

Нацiональному банку, крiм обов'язкових резервiв, розрахованих для вiдповiдного щомiсячного звiтного 

перiоду на основi статистичних форм звiтностi; - Рахунки ностро в ПроКредит Банк Нiмеччина беруться в 

розмiрi 80% вiд балансової вартостi; - Казначейськi та iншi ринковi цiннi папери (за виключенням тих, що 

виступають забезпеченням): всi високо лiквiднi цiннi папери вважаються такими, що доступнi протягом 

наступних 30 днiв незалежно вiд їх строку. Для iнших казначейських цiнних паперiв включаються тiльки 

тi, строк яких припадає на наступнi 30 днiв; - Залишки на рахунках в iнших банках: в обсязi залишкiв, 

строк яких настає протягом наступних 30 днiв; - Можливiсть отримання коштiв у рамках stand-by лiнiї вiд 

ПроКредит Холдингу не враховується при розрахунку обсягу лiквiдних активiв; - Кредити клiєнтам зi 

строком погашення до 30 днiв включно: • обсяг простроченої заборгованостi бiльше 30 днiв не 

виключається, адже Банк не може розраховувати на надходження платежiв, строк повернення яких вже 

настав; • 50% враховуються, очiкуючи, що iншi 50% будуть виданi як кредити. Ключовi припущення 

щодо зобов’язань, якi використовуються для розрахунку показникiв лiквiдностi, включають такi: - 

строковi зобов'язання за рахунок зовнiшнiх банкiв включенi вiдповiдно до строку погашення; - 

припущення про вiдтiк коштiв з рахункiв клiєнтiв базується на аналiзi iсторичних даних про депозитну 

базу Банку. Очiкується, що 11% вiд загальної суми заборгованостi клiєнтiв (тобто всiх заощаджень та 

депозитних рахункiв) вiдбудуться протягом першого мiсяця; - 5% обсягу банкiвських гарантiй будуть 

виконанi Банком протягом наступного за звiтною датою мiсяця; - 10% кредитних лiнiй, що вiдкритi 

Банком для клiєнтiв, але наразi не використанi, будуть використанi протягом мiсяця, наступного за 

звiтною датою. Зазначенi припущення визначенi як ризик сценарiй та використовуються для 

вiдображення вiдтоку лiквiдностi, який перевищує звичайнi очiкування. Таким чином, важливим 

показником для управлiння короткостроковою лiквiднiстю є коефiцiєнт достатньої лiквiдностi, який являє 

собою спiввiдношення мiж високолiквiдними активами та надходженнями протягом наступних 30 днiв та 

зобов’язаннями зi строком до 30 днiв включно. Метою Банку є постiйна наявнiсть достатньої лiквiдностi 

для обслуговування усiх можливих зобов’язань протягом наступного мiсяця. З технiчної точки зору це 

означає, що наявнi у Банку активи завжди повиннi перевищувати можливi зобов’язання, згiдно з 

зазначеними вище припущеннями. Очiкуваний розрив лiквiдностi вказує на потенцiйнi потреби у 

лiквiдностi в рамках вiдповiдного перiоду, у разi, якщо вiн є вiд’ємним, i вказує на потенцiйний надлишок 

лiквiдностi, якщо вiн є додатним. Цей розрахунок включає позитивнi показники попереднiх перiодiв. На 

операцiйному рiвнi звiт про розрив лiквiдностi складено у розрiзi найбiльш суттєвих валют (гривня, долар 

США та євро). Як правило, Банк вважає свої джерела фiнансування досить диверсифiкованими, особливо 

враховуючи те, що значна частина фiнансування Банку представлена великою кiлькiстю депозитiв 

клiєнтiв.  
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Операцiйний ризик Операцiйний ризик визначається як ризик збиткiв в результатi недосконалих чи 

непрацюючих внутрiшнiх процесiв, людського фактору, збоїв у роботi IТ-систем та / або зовнiшнiх подiй. 

Банк в своїй дiяльностi керується Полiтикою управлiння операцiйними ризиками. Принципи, викладенi у 

цьому документi, були розробленi з метою ефективного управлiння операцiйним ризиком i вiдповiдають 



не лише вимогам Нацiонального банку України, але i бiльш деталiзованим вимогам законодавства ЄС 

(Закони Нiмеччини “Про банкiвську систему” - Kreditwesengesetz - та “Мiнiмальнi вимоги до управлiння 

ризиками” - MaRisk). Управлiння операцiйними ризиками є збалансованою системою з наступними 

ключовими компонентами – корпоративною культурою, структурою управлiння, наявнiстю полiтик i 

процедур оцiнки ризикiв, аналiзу та затвердження ризикiв нововведень, системою ключових iндикаторiв 

ризику i веденням бази даних випадкiв реалiзацiї операцiйного ризику. Загальними цiлями пiдходу до 

управлiння операцiйними ризиками є: - розумiння основних чинникiв, що викликають операцiйнi ризики 

у Банку; - спроможнiсть виявляти критичнi проблеми якомога ранiше; - уникнення збиткiв, спричинених 

операцiйними ризиками; - забезпечення ефективного використання капiталу Банку. Органiзацiя функцiї 

управлiння ризиками Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиками несе Правлiння Банку. Функцiя 

управлiння ризиками покладається на рiзнi органiзацiйнi пiдроздiли, включаючи Управлiння кредитних 

ризикiв та вiддiл ризик-менеджменту Банку. Вiдповiдальнiсть за управлiння капiталом та контроль за 

ринковими ризиками несе вiддiл ризик-менеджменту. Ключова iнформацiя розглядається на Кредитному 

комiтетi по формуванню резервiв та управлiнню портфельними кредитними ризиками, Комiтетi з 

управлiння активами та пасивами (КУАП), Комiтетi з управлiння ринковими ризиками i Комiтетi з 

управлiння операцiйними ризиками. Комiтети Банку мають свою спецiалiзацiю: ринковi ризики 

розглядаються на КУАП та Комiтетi з управлiння ринковими ризиками; кредитнi ризики - на Кредитному 

комiтетi по формуванню резервiв та управлiнню портфельними кредитними ризиками; операцiйнi ризики 

- на Комiтетi з управлiння операцiйними ризиками. Управлiння ризиками в Банку здiйснюється, на 

операцiйному рiвнi, вiддiлом ризик-менеджменту, який є автономним вiддiлом Банку i жодним чином не 

задiяний в операцiях кредитування, залучення депозитiв чи у торговельних операцiях. Вiддiл ризик-

менеджменту регулярно звiтує перед вiдповiдними пiдроздiлами з управлiння ризиками ПроКредит 

Холдинг АГ та Ко. КГаА.  
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Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Iєрархiя для визначення справедливої вартостi фiнансових 

iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки описана у Примiтцi 7. У наступнiй 

таблицi поданий аналiз фiнансових iнструментiв, поданих у звiтностi за справедливою вартiстю, у розрiзi 

рiвнiв за iєрархiєю джерел визначення справедливої вартостi на 31 грудня 2017 року: Рiвень 1 Рiвень 2 

Рiвень 3 Усього Активи за справедливою вартiстю Iнвестицiйнi цiннi папери, наявнi для продажу - - 803 

803 Усього активiв за справедливою вартiстю - - 803 803 Активи, справедлива вартiсть яких розкрита 

Грошовi кошти та їх еквiваленти - 3,650,976 - 3,650,976 Кредити та аванси клiєнтам - - 12,891,948 

12,891,948 Iншi фiнансовi активи (за винятком похiдних фiнансових iнструментiв) - 42,416 - 42,416 

Усього активiв, справедлива вартiсть яких розкрита - 3,693,392 12,891,948 16,585,340 Зобов’язання, 

справедлива вартiсть яких розкрита Кошти iнших банкiв - 169,049 - 169,049 Кошти клiєнтiв (на вимогу) - 

6,781,072 - 6,781,072 Кошти клiєнтiв (строковi депозити) - 4,601,822 - 4,601,822 Iншi зобов’язання перед 

клiєнтами - 259,680 - 259,680 Iншi позики - - 2,999,618 2,999,618 Iншi фiнансовi зобов’язання (крiм 

похiдних фiнансових iнструментiв) - 16,034 - 16,034 Усього зобов’язань, справедлива вартiсть яких 

розкрита - 11,827,657 2,999,618 14,827,275 ? У наступнiй таблицi поданий аналiз фiнансових iнструментiв, 

представлених у звiтностi за справедливою вартiстю, у розрiзi рiвнiв за iєрархiєю джерел визначення 

справедливої вартостi на 31 грудня 2016 року: Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Усього Активи за справедливою 

вартiстю Iнвестицiйнi цiннi папери, наявнi для продажу - - 719 719 Усього активiв за справедливою 

вартiстю - - 719 719 Активи, справедлива вартiсть яких розкрита Грошовi кошти та їх еквiваленти - 

3,573,434 - 3,573,434 Обов’язковi резерви в Нацiональному банку України - 174,642 - 174,642 Кошти в 

iнших банках - 68,004 - 68,004 Кредити та аванси клiєнтам - - 7,898,428 7,898,428 Iншi фiнансовi активи - 

43,021 - 43,021 Усього активiв, справедлива вартiсть яких розкрита - 3,859,101 7,898,428 11,757,529 

Зобов’язання, справедлива вартiсть яких розкрита Кошти клiєнтiв (на вимогу) - 5,401,271 - 5,401,271 

Кошти клiєнтiв (строковi депозити) - 4,122,429 4,122,429 Iншi зобов’язання перед клiєнтами - 203,907 - 

203,907 Iншi позики - - 806,653 806,653 Iншi фiнансовi зобов’язання (крiм похiдних фiнансових 

iнструментiв) - 17,715 - 17,715 Субординований борг - - 275,374 275,374 Усього зобов’язань, справедлива 

вартiсть яких розкрита - 9,745,322 1,082,027 10,827,349 У наступнiй таблицi порiвнюються балансова та 

справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Банку, не вiдображених у фiнансовiй звiтностi Банку за 

справедливою вартiстю, за їх видами. Таблиця не включає нефiнансовi активи та нефiнансовi 

зобов’язання. ? 2017 2016 Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива 

вартiсть Фiнансовi активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 3,650,976 3,650,976 3,573,434 3,573,434 

Обов’язковi резерви в Нацiональному банку України - - 174,642 174,642 Кошти в iнших банках - - 68,004 

68,004 Кредити та аванси клiєнтам 12,891,948 12,736,211 7,898,428 7,828,131 Iншi фiнансовi активи 42,416 

42,416 43,021 43,021 Усього фiнансових активiв 16,585,340 16,429,603 11,757,529 11,687,232 Фiнансовi 

зобов’язання Кошти iнших банкiв 169,049 169,049 - - Кошти клiєнтiв 11,642,574 11,658,331 9,727,607 



9,730,956 Поточнi рахунки фiзичних осiб 1,059,606 1,059,607 1,173,603 1,173,603 Поточнi рахунки 

юридичних осiб 2,880,484 2,880,484 2,406,942 2,406,923 Ощаднi рахунки фiзичних осiб 948,472 948,472 

606,027 606,027 Ощаднi рахунки юридичних осiб 1,892,510 1,892,510 1,214,699 1,214,699 Строковi 

депозити фiзичних осiб 2,799,476 2,809,061 2,873,418 2,876,786 Строковi депозити юридичних осiб 

1,802,346 1,808,517 1,249,011 1,249,011 Iншi зобов’язання перед клiєнтами 259,680 259,680 203,907 

203,907 Iншi позики 2,999,618 2,883,157 806,653 817,486 Iншi фiнансовi зобов’язання 16,034 16,034 17,715 

17,715 Субординований борг - - 275,374 275,374 Усього фiнансових зобов’язань 14,827,275 14,726,571 

10,827,349 10,841,531 Ставки дисконту, що використовуються, залежать вiд валюти та строку погашення 

iнструменту, а також вiд кредитного ризику контрагента, i представленi таким чином: 2017 2016 Кошти в 

iнших банках N/a 0.01% - 0.20% p.a. Кредити та аванси клiєнтам 7.32% – 17.13% p.a. 7.50% – 20.00% p.a. 

Iншi фiнансовi активи N/a N/a Кошти iнших банкiв 1.58% p.a N/a Клiєнтськi рахунки Поточнi рахунки 

фiзичних осiб N/a N/a Поточнi рахунки юридичних осiб N/a N/a Ощаднi рахунки фiзичних осiб N/a N/a 

Ощаднi рахунки юридичних осiб N/a N/a Строковi депозити фiзичних осiб 1.71% - 14.26% p.a. 3.20% - 

17.46% p.a. Строковi депозити юридичних осiб 1.71% - 14.26% p.a. 3.20% - 17.46% p.a. Iншi зобов’язання 

перед клiєнтами N/a N/a Iншi запозиченi кошти 2.25%-14.26% 5.60% - 17.46% Субординований борг N/a 

8.0% p.a. Iншi фiнансовi зобов’язання N/a N/a  
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Зобов’язання та умовнi зобов’язання Судовi процеси В ходi звичайної дiяльностi Банк стає учасником 

судових процесiв. Управлiнський персонал Банку вважає, що остаточна сума зобов’язання, яке може 

виникнути внаслiдок цих процесiв, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан чи 

результати майбутнiх операцiй. Податкове законодавство Українське законодавство i нормативнi акти, 

що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi, включаючи правила валютного й 

митного контролю, продовжують змiнюватись. Положення законiв i нормативних актiв часто є 

нечiткими, а їх тлумачення залежить вiд позицiї мiсцевих, регiональних i центральних органiв влади, а 

також iнших державних органiв. Випадки суперечливих тлумачень законодавства не поодинокi. 

Управлiнський персонал вважає, що його тлумачення положень законодавства, якi регулюють дiяльнiсть 

Банку, є правильним, i дiяльнiсть Банку здiйснюється в повнiй вiдповiдностi до законодавства, яке 

регулює його дiяльнiсть, i що Банк нарахував та сплатив усi належнi податки та збори. Невизначенiсть, 

пов’язана з непослiдовним застосуванням положень українського податкового законодавства, створює 

ризик виникнення суттєвих додаткових податкових зобов’язань, нездатностi вiдшкодувати визнанi 

вiдстроченi податковi активи та ризик нарахування штрафних санкцiй податковими органами. Такi 

претензiї, в разi їх задоволення, могли б мати значний вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та 

грошовi потоки Банку. Управлiнський персонал Банку вважає, що iснує ризик нарахування додаткових 

сум податку на додану вартiсть у розмiрi 2,196 тисяч гривень (2016 рiк - 5,496 тисяч гривень) у зв’язку з 

операцiями з продажу застави та податку на прибуток у розмiрi 15,342 тисячi гривень за операцiями iз 

сторнування списання кредитiв у 2016 роцi, оскiльки цi операцiї прямо не визначенi Податковим 

кодексом України. Станом на 31 грудня 2017 року Банком визнано вiдстрочений податковий актив в сумi 

31,873 тисячi гривень на рiзницю мiж положеннями МСФЗ та лiмiтом резервiв, що пiдлягає вирахуванню 

для цiлей оподаткування. У груднi 2017 року в Податковому кодексi були внесенi певнi змiни, якi 

скасовують обмеження щодо резервiв та дозволяють банкам вiдраховувати рiзницю в перспективi у 

найближчi пару рокiв. Проте новi правила також дуже неоднозначнi, тому на практицi нове правило може 

мати рiзнi iнтерпретацiї. Невизначенiсть, пов’язана з непослiдовним застосуванням положень 

українського податкового законодавства в частинi трактування витрат з резерву на покриття збиткiв вiд 

зменшення корисностi по кредитам та авансам клiєнтам, створює ризик нездатностi вiдшкодувати визнанi 

вiдстроченi податковi активи в майбутнiх перiодах. Трансфертне цiноутворення Податковий кодекс 

вимагає складання спецiальної звiтностi з трансфертного цiноутворення, яка повинна бути подана в 

податковий орган до 1 жовтня кожного року. Крiм того, податковi органи вправi запросити документацiю 

з трансфертного цiноутворення по контрольованих операцiях. Платники податку повиннi надати такi 

документи протягом одного мiсяця з дня отримання такого запиту. На основi цих законодавчих вимог, 

угоди мiж Банком та пов'язаними сторонами потрапляють пiд дiю правил трансфертного цiноутворення 

та звiтностi. Банк повинен подавати звiтнiсть з трансфертного цiноутворення в податковi органи i бути 

готовим до надання вiдповiдної документацiї з трансфертного цiноутворення на їх запит. Беручи до уваги 

нещодавнє впровадження цих правил, практика їх застосування податковими органами вiдсутня, i немає 

нiяких гарантiй, що податковi органи не будуть мати iнше тлумачення пiдходiв Банку i нарахують 

штрафи та пеню. Крiм того, основними складнощами при визначеннi контрольованих операцiй та 

складаннi звiтностi є вiдсутнiсть у законодавствi критерiїв визначення звичайних цiн за послугами та 

процентами за отриманими кредитами вiд пов'язаних осiб, що може призвести до неоднозначного 

визначення вартостi цих показникiв та наражатиме банк на штрафнi санкцiї. ? Зобов’язання за договорами 



операцiйної оренди Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за операцiйною орендою, що не пiдлягає 

скасуванню, вiдповiдно до угод про оренду примiщень та площ для розмiщення вiддiлень Банку та 

банкоматiв представленi таким чином: 2017 2016 До 1 року 9,860 25,212 Вiд 1 до 5 рокiв 16,087 30,841 

Бiльше 5 рокiв - 723 Усього 25,947 56,776 Зобов’язання кредитного характеру Головною метою цих 

iнструментiв є забезпечення надання грошових коштiв клiєнту на його вимогу. Гарантiї та акредитиви 

“стендбай”, якi являють собою безвiдкличнi гарантiї того, що Банк здiйснить платежi на користь третiх 

сторiн у випадку невиконання клiєнтами своїх зобов’язань, мають той самий кредитний ризик, що i 

кредити. Документарнi та товарнi акредитиви, що являють собою письмовi зобов’язання Банку за 

дорученням своїх клiєнтiв, якi уповноважують третi сторони вимагати вiд Банку оплати у встановлених 

сумах вiдповiдно до конкретних умов, забезпечуються поставками товару, якого вони стосуються, або 

грошовими депозитами, отже, їм притаманний менший рiвень ризику, нiж кредитам. Невиконанi 

зобов’язання кредитного характеру представленi таким чином: 2017 2016 Iмпортнi акредитиви - 77,900 

Кредитнi гарантiї 84,210 70,655 Гарантiї, що пов’язанi з виконанням контракту 3,914 1,715 Усього 

зобов’язань кредитного характеру 88,124 150,270 Сума невиконаних договорiв сум гарантiй не 

обов'язково вiдображає майбутнi грошовi вимоги, оскiльки цi фiнансовi iнструменти можуть закiнчитися 

або припинятися без фiнансування. Для суми резервiв, пов'язаних з кредитними зобов'язаннями, 

кредитний ризик наведено в Примiтцi 42. Крiм цього, станом на 31 грудня 2017 року безвiдкличнi 

зобов’язання Банку за наданими гарантiями та акредитивами забезпеченi грошовими депозитами на суму 

3,809 тисяч гривень (2016 рiк - 73,338 тисяч гривень). Див. Примiтку 40. Станом на 31 грудня 2017 року 

всi зобов'язання щодо надання кредитiв є вiдкличними та складають 1,245,756 тисяч гривень (станом на 

31 грудня 2016 року - усi вiдкликанi та становили 1,388,707 тисяч гривень). Зобов'язання, пов'язанi з 

кредитуванням, виражаються у валютi таким чином: 2017 2016 Гривня 15,182 7,617 Євро 71,455 118,627 

Долар США 1,487 23,225 Iншi валюти - 801 Усього 88,124 150,270 Зобов’язання кредитного характеру 

являють собою невикористанi зобов’язання щодо надання кредитiв у формi позик, гарантiй та 

акредитивiв. Стосовно кредитного ризику щодо зобов’язань з надання кредитiв Банк потенцiйно 

наражається на ризик збитку в сумi, що дорiвнює загальнiй сумi невикористаних зобов’язань з надання 

кредитiв. При цьому iмовiрна сума збитку є меншою, нiж загальна сума зобов’язань з надання кредитiв, 

оскiльки бiльшiсть таких зобов’язань залежить вiд дотримання клiєнтами спецiальних кредитних 

стандартiв. Банк здiйснює монiторинг строкiв виконання зобов’язань з кредитування, оскiльки 

довгостроковi зобов’язання мають бiльший кредитний ризик, нiж короткостроковi зобов’язання. Активи, 

наданi у заставу, та активи з обмеженим використанням Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв Банк не 

надавав активiв в якостi забезпечення за позиковими коштами та не мав активiв з обмеженим 

використанням.  
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Операцiї з пов’язаними особами Як правило, сторони вважаються пов’язаними, якщо вони знаходяться 

пiд спiльним контролем, або якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу або може мати суттєвий 

вплив при прийняттi фiнансових та управлiнських рiшень. Пiд час розгляду кожного випадку вiдносин, 

що можуть являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а 

не лише їх юридичнiй формi. Умови здiйснення операцiй з пов’язаними сторонами встановлюються пiд 

час проведення операцiй. На 31 грудня 2017 року залишки за розрахунками зi пов’язаними сторонами 

були такими: Материнська компанiя Iншi акцiонери Суб’єкти господарювання пiд спiльним контролем 

Ключовий управлiнський персонал Залишок на кореспондентському рахунку - - 1,113,938 - Загальна сума 

кредитiв та авансiв клiєнтам (договiрна процентна ставка: 23.5%) - - - 63 Iншi активи 204 - - - Кошти 

iнших банкiв (договiрна процентна ставка: 1.58%) - - 169,049 - Кошти клiєнтiв (договiрна процентна 

ставка: 0 - 16%) - - 1,331 6,419 Iншi фiнансовi зобов’язання 59 - 2,374 Iншi позики (договiрна процентна 

ставка: у доларах США: 2.42 - 4.53%) 620,786 - - - Субординований борг - - - - Доходи та витрати за 

операцiями з пов’язаними сторонами за 2017 рiк представленi таким чином: Материнська компанiя Iншi 

акцiонери Суб’єкти господарювання пiд спiльним контролем Ключовий управлiнський персонал 

Процентнi доходи - - 8,852 47 Процентнi витрати (27,986) - (1,316) (855) Комiсiйнi витрати - - (13,613) - 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (17,689) - (45,366) (10,942) - включаючи управлiнськi послуги 

(15,753) - - - - у тому числi винагорода ключового управлiнського персоналу (включаючи внески на 

соцiальне страхування) - - - (10,942) На 31 грудня 2016 року залишки за розрахунками з пов’язаними 

сторонами були такими: Материнська компанiя Iншi акцiонери Суб’єкти господарювання пiд спiльним 

контролем Ключовий управлiнський персонал Залишок на кореспондентському рахунку - - 1,993,162 - 

Загальна сума кредитiв та авансiв клiєнтам (договiрна процентна ставка: 6%) - - - 956 Iншi активи 208 - 

1,887 - Кошти клiєнтiв (договiрна процентна ставка: 0%) - - 516 5,206 Iншi позики (договiрна процентна 

ставка у доларах США: 5.6%) 109,460 - - - Субординований борг (договiрна процентна ставка: 7.1% - 

8.5%) 275,374 - - - Доходи та витрати за операцiями з пов’язаними сторонами за 2016 рiк представленi 



таким чином: Материнська компанiя Iншi акцiонери Суб’єкти господарювання пiд спiльним контролем 

Ключовий управлiнський персонал Процентнi доходи - - 2,810 78 Процентнi витрати (29,882) - - (825) 

Комiсiйнi витрати - - (8,914) - Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (12,559) - (32,792) (10,068) - 

включаючи управлiнськi послуги (11,017) - - - - у тому числi винагорода ключового управлiнського 

персоналу (включаючи внески на соцiальне страхування) - - - (10,068) Нарахування вiдпусток, пов'язаних 

з ключовим управлiнським персоналом станом на 31 грудня 2017 року, становило 1,107 тисяч гривень 

(2016 рiк - 962 тисячi гривень). Для опису транзакцiй з акцiями звернiться до примiтки 45.  
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Подання фiнансових iнструментiв за категорiєю оцiнки Для цiлей оцiнки фiнансових iнструментiв МСБО 

39 “Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка” встановлює такi категорiї фiнансових активiв: (a) кредити 

та дебiторська заборгованiсть; (б) фiнансовi активи, наявнi для продажу; (в) фiнансовi активи, що 

утримуються до погашення, та (г) фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

переоцiнки як прибутку або збитку. Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

переоцiнки як прибутку або збитку, подiляються на двi пiдкатегорiї: (i) активи, включенi до цiєї категорiї 

при первiсному визнаннi, та (ii) активи, вiднесенi до категорiї утримуваних для торгових операцiй. 

Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року усi фiнансовi активи Банку, крiм iнвестицiйних 

цiнних паперiв, наявних для продажу, включають позики та дебiторську заборгованiсть. Станом на 31 

грудня 207 та 31 грудня 2016 року всi фiнансовi зобов'язання Банку включають iншi фiнансовi 

зобов'язання, вiдображенi за амортизованою вартiстю.  
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Подiї пiсля звiтної дати Пiсля 31 грудня 2017 року не було подiй, що вимагали б внесення змiн чи 

доповнень до фiнансової звiтностi або розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно до статей 4-6 роздiлу 

II Закону № 2210-VIII "Про внесення змiн до законiв України щодо полегшення бiзнесу та залучення 

iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв", починаючи з 6 сiчня 2018 року Банк вважається та регулюється 

положеннями приватного акцiонерного товариства.  

 


