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

Наумов С.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIРЕУС БАНК МКБ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
20034231
4. Місцезнаходження
м. Київ , д/н, 04070, Київ, Iллiнська, 8
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)4958888 (044)4958888
6. Електронна поштова адреса
opikuz@piraeusbank.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2017
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

"Вiдомостi НКЦПФР" 81 (2586)

28.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.piraeusbank.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

28.04.2017
(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

X

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

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
X
протягом звітного періоду
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
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не розкриваються,
оскiльки Банк не брав участь в створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя про органи управлiння не розкривається, оскiльки Банк є
акцiонерним товариством.
Iнформацiя про дивiденди не надається, оскiльки за результатами звiтного та
попереднього рокiв рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iнформацiя про iншi цiннi папери,
випущенi емiтентом не надається, оскiльки облiгацiї та iншi цiннi папери не випускались.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається, оскiльки похiдними
цiнними паперами банк не володiє.

Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається,
оскiльки протягом звiтного року викуп власних акцiй не здiйснювався.
Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не розкривається, оскiльки
емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та
iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не розкривається, оскiльки
емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не
розкивається, оскiльки борговi цiннi папери не випускались.
Iнформацiя за пп.18-27 не розкривається, оскiльки Банк не здiйснював випуск
iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом не надається, оскiльки
Банк готує Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається оскiльки облiгацiї, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не випускались.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIРЕУС БАНК МКБ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
д/н
3. Дата проведення державної реєстрації
31.01.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
2531346940
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)
346
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
д/н д/н
д/н д/н
10. Органи управління підприємства
Не заповнюється, оскiльки АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" є акцiонерним товариством
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
операцiйне управлiння НБУ, м. Київ
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
32006192301
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
операцiйне управлiння НБУ, м. Київ
5) МФО банку
300001

6) поточний рахунок
32006101601
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

Право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою
статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"

91

17.10.2011

Опис

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй

Лiцензiя, видана НБУ, дiє безстроково

91-2
Опис

Лiцензiя на здiйснення Професiйної дiяльностi на ринку цiнних
паперiв – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська
дiяльнiсть

Нацiональний
Необмежена
банк України

08.02.2013

Нацiональний
Необмежена
банк України

Лiцензiя, видана НБУ, дiє безстроково

Нацiональна
комiсiя з
Серiя АЕ
цiнних
№
28.10.2014
Необмежена
паперiв та
294548
фондового
ринку

Опис Термiн дiї необмежений починаючи з 29.10.2014 р.

Лiцензiя на здiйснення Професiйної дiяльностi на ринку цiнних
паперiв – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська
дiяльнiсть

Нацiональна
комiсiя з
Серiя АЕ
цiнних
28.10.2014
Необмежена
№294549
паперiв та
фондового
ринку

Опис Термiн дiї необмежений починаючи з 29.10.2014 р.

Лiцензiя на здiйснення депозитарної дiяльностi на фондовому
ринку – депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть
депозитарної установи

Опис

Лiцензiя на здiйснення депозитарної дiяльност на фондовому
ринку – депозитарна дiяльнiсть Дiяльнiсть iз зберiгання активiв
iнститутiв спiльного iнвестування

Опис

Нацiональна
комiсiя з
Серiя АЕ
цiнних
№
17.09.2013
Необмежена
паперiв та
263333
фондового
ринку
Строк дiї лiцензiї необмежений починаючи з
12.10.2013 р.

Нацiональна
комiсiя з
Серiя АЕ
цiнних
№
17.09.2013
Необмежена
паперiв та
263334
фондового
ринку
Строк дiї лiцензiї необмежений починаючи з
12.10.2013 р.

Нацiональна
комiсiя з
Серiя АЕ
цiнних
№
17.09.2013
Необмежена
паперiв та
263335
фондового
ринку

Лiцензiя на здiйснення депозитарної дiяльност на фондовому
ринку – депозитарна дiяльнiсть Дiяльнiсть iз зберiгання активiв
пенсiйних фондiв

Опис

Строк дiї лiцензiї необмежений починаючи з
12.10.2013 р.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення
посади
корпоративного
секретаря

Дата призначення особи
Прізвище, ім'я, по батькові
на посаду
особи, призначеної на посаду
корпоративного
корпоративного секретаря
секретаря

Контактні дані: телефон та
адреса електронної пошти
корпоративного секретаря

1

2

3

4

09.09.2008

16.03.2016

Пiкуз Оксана Iванiвна

(044) 495 8888,
opikuz@piraeusbank.ua

Опис

Пiкуз Оксана Iванiвна, начальнику вiддiлу внутрiшньо-правового забезпечення корпоративний секретар Банку виконує функцiї корпоративного секретаря з 16.03.2016р.
Досвiд роботи на вiдповiднiй посадi -1 рiк. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини - вiдсутня. Попередньо на вiдповiднiй посадi не працювала.
У звiтному роцi вiдбулось звiльнення за власним бажанням (припинення повноважень) особи,
яка виконувала ранiше функцiї корпоративного секретаря - Бiлоус (Цимбалiй) Ольга
Валерiївна, провiдний юрисконсульт- корпоративний секретар управлiння комплаєнс-контролю
Банку. Бiлоус (Цимбалiй) Ольга Валерiївна виконувала функцiї корпоративного секретаря з
28.03.2011 по 15.03.2016р.

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КредитРейтинг"

уповноважене рейтингове
агентство

15.12.2016

uaA Стабiльний

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

ПIРЕУС БАНК С.А. (PIRAEUS
BANK S.A.)

0000000000

10564Грецiя м. Афiни ВУЛ.
АМЕРIКIС, 4/4

99.9918

Науково-виробничий
продовольчий комплекс
"Приднiпров'я"

14192187

18000Україна м. Черкаси
вул.Смiлянська, 163

0.000237

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

21382276

18000Україна м. Черкаси м.
Черкаси

0.000079

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВАМП"
Приватне промисловобудiвельне пiдприємство
"Агрорембуд"

14190731

18000Україна м. Черкаси
вул. Козацька,7

0.000019

Мале пiдприємство наукововиробнича фiрма "Рiпор

14192109

18000Україна м. Черкаси
вул. Сурiкова, 12-а

0.000019

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Джемiнi,
ЛТД"

21352157

18000Україна м. Черкаси
вул. Смiлянська,118

0.000015

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Ганн Ко,
ЛТД"

14184914

18000Україна м. Черкаси
бульвар Шевченка, 45

0.000003

Кооператив "Ерзац"

0000000000

18000Україна м. Черкаси
вул. Паризької комуни, 37,
кв. 7

0.000003

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

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

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

Бiлоконь Микола Васильович

0.000538

Войтенко Галина Євгенiївна

0.002370

Воюш Володимир Дмитрович

0.000059

Дагаєва-Сiдорова Тетяна
Юрiївна

0.000845

Кривопiшин Олексiй
Мефодiйович

0.000138

Кузнецова Людмила Кирилiвна

0.000039

Кутас Iван Филимонович

0.000003

Максименко Анатолiй
Сергiйович

0.000059

Музакiс Iлiас

0.003515

Новак Марк Йосипович

0.000059

Померко Альона Володимирiвна

0.000099

Попов Володимир Васильович

0.000000

Савченко Володимир
Олександрович

0.000001

Сецько Костянтин Геннадiйович

0.000003

Шатравко Петро Iларiонович

0.000067

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

Наумов Сергiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
радник Наглядової Ради АТ "Пiреус банк МКБ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.09.2014 3
9) Опис
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Розголошувати
iнформацiю щодо розмiру винагороди керiвництва, банк вважає недоцiльним. З 05.01.2015 пiсля
погодження Нацiональним банком України Наумов С.В. заступив на посаду Голови Правлiння.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 21 рiк.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: радник Наглядової Ради АТ
"Пiреус Банк МКБ"? заступник Голови Правлiння ПАТ "Дочiрнiй банк "Сбербанк Росiї", радник
Голови Правлiння ПАТ "Дочiрнiй банк "Сбербанк Росiї".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваль Вячеслав Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Виконуючий обов'язки Голови Правлiння АТ "Пiреус Банк МКБ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.09.2014 3
9) Опис
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Розголошувати
iнформацiю щодо розмiру винагороди керiвництва, банк вважає недоцiльним. Змiн у
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було, з 05.01.2015 пiсля погодження
Нацiональним банком України на посаду Голови Правлiння С.В. Наумова, В.П. Коваль продовжує
перебувати виключно на посадi Члена Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 29 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:, Член Правлiння АТ "Пiреус
Банк МКБ", в.о. Голови Правлiння АТ "Пiреус Банк МКБ".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сотникова Тетяна Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Правлiння банку АТ «Брокбiзнесбанк»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2014 3
9) Опис
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Розголошувати
iнформацiю щодо розмiру винагороди керiвництва, банк вважає недоцiльним.
Призначення посадової особи виконано на пiдставi Протоколу засiдання Наглядової ради
Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" №06/06 вiд 02.06.2014.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 20.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:директор департаменту

оцiнки роздрiбного бiзнесу АТ «Iндекс Банк»,Член Правлiння банку АТ «Брокбiзнесбанк», Член
Правлiння АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Музакiс Iлiас
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор департаменту роздрiбного бiзнесу АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.11.2014 3
9) Опис
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Розголошувати
iнформацiю щодо розмiру винагороди керiвництва, банк вважає недоцiльним.
Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоколу засiдання Наглядової ради Публiчного
акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" №17/11 вiд 03.11.2014.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 13.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора
Операцiйно-органiзацiйного департаменту АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"; Директор департаменту
роздрiбного бiзнесу АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", Член Правлiння АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зензефiлiс Нiколас
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Правлiння АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.11.2015 3
9) Опис
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Розголошувати
iнформацiю щодо розмiру винагороди керiвництва, банк вважає недоцiльним. Змiн у
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Згiдно з рiшенням Наглядової
ради АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" вiд 09.11.2015 (Протокол №29/01-СР вiд 09.11. 2015 р.) був
обраний на посаду Заступника Голови Правлiння АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» строком на 3 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) 16 .
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ВАТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»
- директор Департаменту казначейства, Член Правлiння АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Кiрiакопулос Яннiс
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Голова Наглядової ради
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор, Пiреус Банк С.А., Грецiя
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.07.2015 3

9) Опис
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову
раду. Розголошувати iнформацiю щодо розмiру винагороди керiвництва, банк вважає
недоцiльним. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 27.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор
(Пiреус Банк С.А., Грецiя), Голова Наглядової ради АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ».
Посада на основному мiсцi роботи – Генеральний директор (Пiреус Банк С.А., мiсцезнаходження:
10564 Грецiя, м. Афiни, вул. Амерiкiс, 4).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Васильєва Тетяна Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Днiпровська фiлiя ВАТ "МКБ", Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2009 не встановлювался
9) Опис
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Розголошувати
iнформацiю щодо розмiру винагороди керiвництва, банк вважає недоцiльним. Змiн у
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) -21.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Головний бухгалтер АТ
"ПIРЕУС БАНК МКБ".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiлiс Iлiас
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1955
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор, Пiреус Банк С.А. (Афiни, Грецiя)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.07.2015 3
9) Опис
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову
раду. Розголошувати iнформацiю щодо розмiру винагороди керiвництва, банк вважає
недоцiльним. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.07.2015 р. посадову особу
переобрано на новий строк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 32.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор
(Пiреус Банк С.А., Грецiя), Член Наглядової ради АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»
Посада на основному мiсцi роботи – Генеральний директор (Пiреус Банк С.А., мiсцезнаходження:
10564 Грецiя, м. Афiни, вул. Амерiкiс, 4).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пасхалiс Константiнос
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**

32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник керiвника управлiння фiнансових послуг, Заступник Генерального директора (Пiреус
Банк С.А., Грецiя).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.07.2015 3
9) Опис
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову
раду. Розголошувати iнформацiю щодо розмiру винагороди керiвництва, банк вважає
недоцiльним.Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.07.2015 р. посадову особу
переобрано на новий строк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 32.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник керiвника
управлiння фiнансових послуг, Заступник Генерального директора (Пiреус Банк С.А., Грецiя),
Член Наглядової ради АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»
Посада на основному мiсцi роботи – Заступник керiвника управлiння фiнансових послуг,
Заступник Генерального директора (Пiреус Банк С.А., мiсцезнаходження: 10564 Грецiя, м. Афiни,
вул. Амерiкiс, 4).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Агкоп Мардiкян
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1950
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший Заступник Голови Правлiння Астра Банк, Україна
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.07.2015 3
9) Опис
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову
раду. Розголошувати iнформацiю щодо розмiру винагороди керiвництва, банк вважає

недоцiльним. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 38.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Перший Заступник Голови
Правлiння Астра Банк, Україна.
Посада на основному мiсцi роботи - на пенсiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Георгiос Георгундзос
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1949
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посол Грецiї в Українi.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.07.2015 3
9) Опис
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову
раду. Розголошувати iнформацiю щодо розмiру винагороди керiвництва, банк вважає
недоцiльним. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 36.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Посол Грецiї в Українi.
Посада на основному мiсцi роботи - на пенсiї
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Алкiвiадiс Александру
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Генерального директора Департаменту мiжнародного корпоративного бiзнесу (Пiреус
Банк С.А., Грецiя).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.11.2015 3
9) Опис
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних
Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом та внутрiшнiми
положеннями банку. Зазначена посада не передбачає отримання винагороди.Згiдно рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.11.2015 р. посадову особу обрано на строк 3 роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж
роботи (рокiв) – 32.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник Генерального
директора Департаменту мiжнародного корпоративного бiзнесу (Пiреус Банк С.А., Грецiя), Член
Ревiзiйної комiсiї АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»
Посада на основному мiсцi роботи – Заступник Генерального директора Департаменту
мiжнародного корпоративного бiзнесу (Пiреус Банк С.А., мiсцезнаходження: 10564 Грецiя, м.
Афiни, вул. Амерiкiс, 4).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Євангелос Арванiтiс
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор координацiйної групи ризику (Пiреус Банк С.А., Грецiя).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.11.2015 3
9) Опис
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом та внутрiшнiми
положеннями банку. Зазначена посада не передбачає отримання винагороди. Згiдно рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.11.2015 р. посадову особу обрано на строк 3 роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж
роботи (рокiв) – 25.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор координацiйної
групи ризику (Пiреус Банк С.А., Грецiя) Директор з управлiння ризиками в СРВ банк Грецьких
операцiй (Пiреус Банк С.А., Грецiя).
Посада на основному мiсцi роботи - Директор координацiйної групи ризику (Пiреус Банк С.А.,
мiсцезнаходження: 10564 Грецiя, м. Афiни, вул. Амерiкiс, 4).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яннiс Псiхунтакiс
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Пiреус Банк С.А.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.11.2015 3
9) Опис
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних
Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом та внутрiшнiми
положеннями банку. Зазначена посада не передбачає отримання винагороди.Згiдно рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.11.2015 р. посадову особу обрано на строк 3 роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж
роботи (рокiв) – 22.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор Пiреус Банк С.А.
(Грецiя), сертiфiкований бухгалтерський аудитор (ЕРНСТ та ЯНГ Хеллас С.А.)
Посада на основному мiсцi роботи - Директор (Пiреус Банк С.А., мiсцезнаходження: 10564 Грецiя,
м. Афiни, вул. Амерiкiс, 4).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи
посадової особи або повне
(серія, номер, дата видачі,
найменування юридичної орган, який видав)* або код за
особи
ЄДРПОУ юридичної особи

1

2

Член
Правлiння

Музакiс Iлiас

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

4

5

6

7

8900

0.003515

8900

8900

0.003515

8900

3

Усього

Кількість за видами акцій

Кількість
акцій
(штук)

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

0

привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника
8

9

0

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

PIRAEUS BANK
S.A.

0000000000

10564 Грецiя д/н м.
Афiни вул. Амерiкiс, 4

253113984

99.991818

99.991818

Прізвище, ім'я, по Серія, номер, дата видачі паспорта,
батькові фізичної найменування органу, який видав
особи*
паспорт**

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

0

0
99.991818

вiдсутнi

Усього 253113984

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

253113984

0

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника
0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

0

0

0

0

99.991818

253113984

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

0

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові

Вид загальних
зборів*

позачергові

X

Дата проведення

25.04.2016

Кворум зборів**

99.99

Опис

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загльних зборах:
1. Затвердження складу лiчильної комiсiї.
2. Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2015 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.
6. Затвердження звiту зовнiшнього аудитора за 2015 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту Банку за 2015 рiк;
8. Розподiл прибутку i збиткiв Банку з урахуванням вимог, передбачених законом.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї не подавались.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Затверджено склад лiчильної комiсiї.
2. Затверджено регламент зборiв.
3. Затверджено звiт Наглядової ради за 2015 рiк.
4. Затверджено звiт Правлiння за 2015 рiк.
5. Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.
6. Затверджено звiт зовнiшнього аудитора ТОВ «Аудиторська фiрма «Рада лтд» за 2015 рiк.
7. Затверджено рiчну фiнансову звiтнiсть АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» за 2014 рiк складену
вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
8. Затверджено фiнансовий результат Банку за 2015 рiк та визначено порядок розподiлу прибутку
та покриття збиткiв.
Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулися.
чергові

позачергові
X
30.06.2016
99.99

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання складу лiчильної комiсiї.
2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних
Зборах Акцiонерiв.
3. Про внесення змiн до Статуту АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення його та затвердження
в новiй редакцiї.
4. Про затвердження нової редакцiї Положення про Наглядову Раду АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ».
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї не подавались.
Проведення позачергових зборiв вiдбулось на пiдставi рiшення Наглядової ради.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Затверджено склад лiчильної комiсiї.
2. Затверджено питання порядку денного та регламент їх розгляду на позачергових Загальних Зборах
Акцiонерiв.
3.Внесено змiни до Статуту АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення його та затвердження в
новiй редакцiї. Затвержено нову редакцiю Статуту АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ». Уповноважили Голову
Правлiння пiдписати нову редакцiю Статуту АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» та забезпечити погодження в
Нацiональному банку України та проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту АТ
«ПIРЕУС БАНК МКБ».
4.Затверджено нову редакцiю Положення про Наглядову аду АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ».
Уповноважено Голову Правлiння АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» пiдписати нову редакцiю Положення про
Наглядову Раду АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ».
Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулися.

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
21.11.2016
99.99

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання складу Лiчильної комiсiї.
2. Про затвердження питань порядку денного та регламент їх розгляду на позачергових Загальних
зборах акцiонерiв АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ».
3. Внесення змiн до Положення про Правлiння АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення та
затвердження його в новiй редакцiї.
4. Про затвердження Положення про Загальнi збори акцiонерiв АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ».
5. Про затвердження Кодексу професiйної етики та поведiнки працiвникiв АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ».
6. Про затвердження Кодексу корпоративного управлiння АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ».
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї не подавались.
Проведення позачергових зборiв вiдбулось на пiдставi рiшення Наглядової ради.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Затверджено склад лiчильної комiсiї.
2. Затверджено питання порядку денного та регламент їх розгляду на позачергових Загальних Зборах
Акцiонерiв.
3. Внесено змiни до Положення про Правлiння АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» шляхом викладення його та
затвердження в новiй редакцiї.Затвердженонову редакцiю Положення про Правлiння АТ «ПIРЕУС
БАНК МКБ». Доручено Головi Правлiння пiдписати нову редакцiю Положення про Правлiння АТ
«ПIРЕУС БАНК МКБ».
4. Затверджено Положення про Загальнi збори акцiонерiв АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ». Доручено
Головi Правлiння пiдписати Положення про Загальнi збори акцiонерiв АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ».
5. Затверджено Кодекс професiйної поведiнки та етики працiвникiв АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ».
Доручено Головi Правлiння пiдписати Кодекс професiйної етики та поведiнки працiвникiв АТ
«ПIРЕУС БАНК МКБ».
6. Затверджено Кодекс корпоративного управлiння АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ». Доручено Головi
Правлiння пiдписати Кодекс корпоративного управлiння АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ».
Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулися.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

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

044) 591-04-00, 591-04-40

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Центральний депозитарiй

Опис

До 12 жовтня 2013 року Нацiональний депозитарiй України
здiйснював професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку на пiдставi
виданих Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
лiцензiї на здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних
паперiв строком на десять рокiв та лiцензiї на здiйснення
розрахунково-клiрингової дiяльностi строком на десять рокiв.
12 жовтня 2013 року набрав чинностi Закон України «Про
депозитарну систему України» (№5178-VI).
Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй юридична особа, що функцiонує у формi публiчного акцiонерного
товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне
товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня
реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю.
01 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним
товариством «Нацiональний депозитарiй України» Правила
Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд
01.10.2013 №2092).
Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" та
Порядку передачi цiнних паперiв на депозитарне обслуговування до
Центрального депозитарiю цiнних паперiв, затвердженого рiшенням
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
26.03.2013 №430 ПАТ "Розрахунковий центр" (попереднє
найменування Приватне акцiонерне товариство «Всеукраїнський
депозитарiй цiнних паперiв»), передало, а Публiчне акцiонерне
товариство "Нацiональний депозитарiй України" прийняло на
зберiгання глобальний сертифiкат випуску цiнних паперiв АТ
"ПIРЕУС БАНК МКБ".
Реквiзити договору про обслуговування емiсiї: договiр про
обслуговування емiсiї цiнних паперiв № ОВ-960 вiд 28.10.2013 року

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

25642478

Місцезнаходження

01033 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Жилянська, будинок 48,50А

Номер ліцензії або іншого документа на цей 1973

вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.04.2016

Міжміський код та телефон

(044) 490-9000

Факс

(044) 490-9001

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК", Cвiдоцтво про внесення до реєстру
аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку
цiнних паперiв за рiшенням НКЦПФР вiд 21травня 2012 року,
свiдоцтво №369, серiя П 000369, чинне до 26.02.2021р.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31752402

Місцезнаходження

040 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Межигiрська, буд. 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей 6
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 490-25-50

Факс

(044) 490-25-54

Вид діяльності

уповноважене рейтингове агентство

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг" надає
банку послуги щодо визначення кредитного рейтингу та рейтингу
надiйностi депозитiв

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

26.04.2011

215/1/11

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000089411

Акція проста
бездокументарна
іменна

Документарні
іменні

10.00

78500000

785000000.00

93.153

Опис

22.07.2014

83/1/2014

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля акцiями на внутрiшнiх ринках не
здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля акцiями на зовнiшнiх ринках
не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: цiннi папери не проходили
процедуру лiстингу/делiстингу на фондових бiржах. Мета додаткової емiсiї: пiдвищення лiквiдностi та подальшого розвитку статутної
дiяльностi Банку. Спосiб розмiщення: закрите (приватне) розмiщення
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 26 квiтня 2011р. №215/1/11 за рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
визнано таким, що втратило чиннiсть у зв'язку з отриманням нового Свiдоцтва про випуск акцiй №83/1/2014, дата реєстрацiїi 22 липня 2014р.,
дата видачi 23 березня 2015р.

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000089411

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10.00

50000000

500000000

30.72

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля акцiями на внутрiшнiх ринках не
здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля акцiями на зовнiшнiх ринках
не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: цiннi папери не проходили
процедуру лiстингу/делiстингу на фондових бiржах. Мета додаткової емiсiї: пiдвищення лiквiдностi та подальшого розвитку статутної
дiяльностi Банку. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення.
АТ “ПIРЕУС БАНК МКБ” зареєстрував в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку випуск акцiй та отримав тимчасове
свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний № 83/1/2014-Т вiд 22.07.2014 року).
Акцiї розмiщувались серед акцiонерiв Банку. Всi акцiонери Банку мали рiвне переважне право на придбання акцiй, що пропонувались до
розмiщення.
Акцiї реалiзовувались на пiдставi виставлених акцiонерами заяв та шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу акцiй.
Укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй здiйснювалось у два етапи:
Перший етап: з 18.08.2014 по 22.08.2014 (включно);

Другий етап: 26.08.2014 (включно).
Фактично пiд час проведення приватного розмiщення акцiй з АТ “ПIРЕУС БАНК МКБ” було укладено 2 договори на придбання акцiй (№ 1/15
вiд 22.08.2014 р. та № 2/15 вiд 26.08.2014 р.) на загальну кiлькiсть 44 948 200 (сорок чотири мiльйони дев’ятсот сорок вiсiм тисяч двiстi)
простих iменних акцiй п’ятнадцятої емiсiї на загальну суму 449 482 000 (чотириста сорок дев’ять мiльйонiв чотириста вiсiмдесят двi тисячi)
гривень 00 коп., що становить 89,9% вiд запланованого обсягу.
Свiдоцтво про реєстрацiї випуску акцiй №83/1/2014 видано 23.03.2015р.
Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 22 липня 2014 року №83/1/2014-Т за рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку визнано таким, що втратило чиннiсть.

12.11.2015

134/1/2015

Опис

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000089411

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10.00

50000000

500000000

24

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля акцiями на внутрiшнiх ринках не
здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля акцiями на зовнiшнiх ринках
не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: цiннi папери не проходили
процедуру лiстингу/делiстингу на фондових бiржах. Мета додаткової емiсiї: пiдвищення лiквiдностi та подальшого розвитку статутної
дiяльностi Банку. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення.
АТ “ПIРЕУС БАНК МКБ” зареєстрував в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку випуск акцiй та отримав тимчасове
свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний № 134/1/2015-Т вiд 12.11.2015 року).
Акцiї розмiщувались серед акцiонерiв Банку. Всi акцiонери Банку мали рiвне переважне право на придбання акцiй, що пропонувались до
розмiщення.
Акцiї реалiзовувались на пiдставi виставлених акцiонерами заяв та шляхом укладання договору купiвлi-продажу акцiй.
Фактично пiд час проведення приватного розмiщення акцiй з АТ “ПIРЕУС БАНК МКБ” було укладено договiр на придбання акцiй (№ 1/16 вiд
16.11.2015 р.) на загальну кiлькiсть 45 407 272 (сорок п'ять мiльйони чотириста
сiм двiстi семдесят двi) простих iменних акцiй шiстнадцятої емiсiї на загальну суму 454 072 720 (чотириста п'ятдесят чотири мiльйони сiмдесят
двi тисячi сiмсот двадцять) гривень 00 коп., що становить 90,8% вiд запланованого обсягу.
Свiдоцтво про реєстрацiї випуску акцiй №134/1/2015 видано 17.12.2015р.
Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 12 листопада 2015 року №134/1/2015-Т за рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку визнано таким, що втратило чиннiсть.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 22 липня 2014 року № 83/1/2014, дата видачi 23.03.2015 року та Тимчасове свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй вiд 12 листопада 2015 року № 134/1/2015-Т за рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
визнано таким, що втратило чиннiсть у зв'язку з отриманням нового Свiдоцтва про випуск акцiй №134/1/2015 вiд17.12.2015р.

XI. Опис бізнесу
Публiчне акцiонерне товариство "ПIРЕУС БАНК МКБ"(надалi - АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" або
Банк) входить до мiжнародної банкiвської Групи Пiреус Банку (Piraeus Bank Group). Пiреус Банк (
Piraeus Bank S.A.) є однiєю з провiдних банкiвських установ Пiвденної та Схiдної Європи.
Заснована у 1916 роцi Група Пiреус Банку у груднi 2015 року налiчувала 280 вiддiлень,
зосереджених в Пiвденно-Схiднiй Європi та схiдному Середземномор'ї. Зокрема, Група
представлена в Румунiї 120 вiддiленнями, в Болгарiї 75 вiддiленнями Piraeus Bank Bulgaria, в
Албанiї 39 вiддiленнями Tirana Bank, в Сербiї 26 вiддiленнями Piraeus Bank Beograd, в Українi 18
вiддiленнями Пiреус Банку МКБ, а також по одному вiддiленню в Лондонi i у Франкфуртi. У Групi
працює понад 19 тисяч спiвробiтникiв. АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" є правонабувачем всiх прав та
обов"язкiв ВАТ "ПIРЕУС БАНК МКБ". Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв № 1/02 вiд 03 лютого 2010 року) на виконання вимог
Закону України Вiдкрите акцiонерне товариство перейменовано у Публiчне акцiонерне
товариство. Таким чином, Публiчне акцiонерне товариство є правонаступником Вiдкритого
акцiонерного товариства у вiдповiдностi з чинним законодавством України.
Станом на 31.12.2016 АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" не має фiлiй, має 22 вiддiлень (з них дiючих – 17),
а також Управлiння з обслуговування клiєнтiв Публiчного акцiонерного товариства “ПIРЕУС
БАНК МКБ”:
Управлiння з обслуговування клiєнтiв Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ"
вул. Iллiнська, 8, м.Київ, 04070, Україна
Вiддiлення № 1 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" вул.Велика
Василькiвська, 132, м.Київ, 03150, Україна
Вiддiлення № 2 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" проспект Миру, 13, м.
Київ, 02105, Україна
Вiддiлення № 3 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" вул.Велика
Житомирська, 40, м. Київ, 04107, Україна
Вiддiлення № 7 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" вул. Княжий Затон,
11, м. Київ, 02068, Україна
Вiддiлення № 13 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" пр-т
Д.Яворницького, 82, м.Днiпро, 49000, Україна
Вiддiлення № 17 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" вул. Героїв УПА, 76,
м.Львiв, 79015, Україна
Вiддiлення № 18 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" вул. Пушкiнська, 2,
м.Одеса, 65026, Україна
Вiддiлення № 22 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" б-р Шевченка,
218/220, м.Черкаси, 18000, Україна
Вiддiлення № 23 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" вул. Сумська, 63,
м.Харкiв, 61022, Україна
Вiддiлення № 24 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" пр. Перемоги, 9,
м.Київ, 01135, Україна
Вiддiлення № 27 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" вул. Маяковського, 6
А, м. Бiлгород-Днiстровський, Одеська обл., 67701, Україна
Вiддiлення № 28 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" вул. Бунiна, 33, м.
Одеса, 65045, Україна
Вiддiлення № 33 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" вул. Театральна, 3,
м. Львiв, 79008, Україна
Вiддiлення № 36 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" пр-т Оболонський,
26, м. Київ, 04205, Україна
Вiддiлення № 37 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" вул. Шевченка,4-а,
м.Iрпiнь, Київська обл., 08200, Україна

Вiддiлення № 39 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" вул. Арх.Нiльсена, 1,
м.Марiуполь, Донецька обл., 87500, Україна
Вiддiлення № 40 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" вул. Велика
Василькiвська, 23, м. Київ, 01004, Україна
Вiддiлення № 43 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" вул. Лозуватська, 56,
м.Шпола, Черкаська обл., 20600, Україна
Вiддiлення № 8 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" вул. Саксаганського,
44, м. Київ, 01033, Україна
Вiддiлення № 11 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" вул. Iллiнська, 8, м.
Київ, 04070, Україна
Вiддiлення № 29 Публiчного акцiонерного товариства"ПIРЕУС БАНК МКБ" вул. Велика
Арнаутська, 100, м. Одеса, 65020, Україна
Вiддiлення № 45 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" вул. Культури, 15,
м.Харкiв, 98600, Україна
Вiддiлення № 50 Публiчного акцiонерного товариства "ПIРЕУС БАНК МКБ" вул. Пiдгiрна, 38, м.
Ужгород, Україна.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 346
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 4
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): Фонд оплати працi 70 137.3 тис.грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього
року: збiльшився
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента: кадрова програма передбачає, контролює та забезпечує рiвень
квалiфiкацiї спiвробiтникiв Банку.
Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб (Україна, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 17 ). Фонд є
державною, спецiалiзованою установою, яка виконує функцiї державного
управлiння у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб. Основною цiллю дiяльностi Фонду в
Українi є захист прав та iнтересiв фiзичних осiб - вкладникiв банкiв, фiлiй iноземних банкiв. Фонд
гарантує вклади громадян, якi розмiщенi в учасниках (тимчасових учасниках) Фонду в
нацiональнiй та iноземнiй валютi, включаючи вiдсотки, в розмiрi вкладiв, але не бiльше 200 000
грн. по вкладах у кожному банку, фiлiї iноземного банку на день настання недоступностi вкладiв.
Вклади до 10 гривень не вiдшкодовуються. Позицiя в структурi - учасник Фонду.
Форум Провiдних Мiжнародних Фiнансових Установ (FLIFI) (03680, Україна, м.Київ, вул.
Амосова, 12). Форум Провiдних Мiжнародних Фiнансових Установ (Форум) працює в напрямку
просування та запровадження на українському фiнансовому ринку кращого мiжнародного досвiду
в галузi управлiння та нагляду. Головною метою Форуму є встановлення ефективного
стратегiчного дiалогу на високому рiвнi з вiдповiдними органами влади з метою подальшого
розвитку фiнансового сектору, сприяючи економiчному зростанню задля добробуту України та її
населення. Дiяльнiсть Форуму пов’язана з роботою експертних груп на основi мiжнародного
досвiду. Форум спiвпрацює з мiжнародними фiнансовими установами (ЄБРР, МВФ, Свiтовий Банк
тощо) щодо вiдповiдних дипломатичних мiсiй, а також налагоджує взаємовiдносини з
українськими органами влади та полiтиками. АТ «Пiреус Банк МКБ» є членом Форуму Провiдних
Мiжнародних Фiнансових Установ.
Американська торгiвельна палата в Українi (АСС) (03680, Україна, м.Київ, вул. Амосова 12,
поверх 15). Американська торгiвельна палата в Українi (Палата) є найактивнiшою та
найвпливовiшою громадською неприбутковою бiзнес-асоцiацiєю серед iснуючих в Українi. Одним
з головних завдань Палати є представництво iнтересiв iноземних iнвесторiв, якi працюють в
країнi, а також сприяння появi нових iнвесторiв на цьому ринку. Палата спiвпрацює у питаннях

торгiвлi, комерцiї та економiчних реформ не лише з українським урядом, а й з урядами iнших
країн, якi є економiчними партнерами України, з метою захисту iнтересiв компанiй-членiв Палати
з бiльш нiж 50 країн свiту. Серед членiв Палати компанiї з рiзноманiтних регiонiв та країн свiту,
включаючи Пiвнiчну Америку, Європу, Азiю, Росiю та Україну, якi є стратегiчними та
iнституцiйними iнвесторами з найбiльшим обсягом прямих iноземних iнвестицiй у ринок України.
Палата тiсно спiвпрацює з українською владою з метою покращення бiзнес середовища та
залучення вiтчизняних та iноземних iнвестицiй в українську економiку, сприяє розвитку
стабiльних, прозорих, та справедливих правил ведення бiзнесу в Українi та iнтеграцiї України до
свiтового спiвтовариства. АТ «Пiреус Банк МКБ» є членом Американської торгiвельної палати в
Українi.
Європейська Бiзнес Асоцiацiя (EBA) (04070, Україна, м.Київ, Андрiївський узвiз, 1A).
Європейська Бiзнес Асоцiацiя була заснована як форум для обговорення та вирiшення проблем, з
якими зустрiчаються бiзнесмени в Українi.
Мiсiя Асоцiацiї:
- просувати етичнi та правовi стандарти ведення бiзнесу в Українi;
-налагоджувати зв'язки мiж бiзнесовою та полiтичною спiльнотами;
-представляти iнтереси наших членiв в полiтичних колах для покращення дiлового клiмату,
базуючись на експертнiй думцi Європейської Бiзнес Асоцiацiї.
Сьогоднi Європейська Бiзнес Асоцiацiя є провiдною органiзацiєю мiжнародного бiзнесу в Українi
та об'єднує близько 900 європейських, українських та мiжнародних компанiй.
АТ «Пiреус Банк МКБ» є членом Європейської Бiзнес Асоцiацiї.
Асоцiацiя «Українськi Фондовi Торговцi» (49000, Україна, м.Днiпро, вул. Воскресенська, 30), яка є
вiдкритим добровiльним договiрним об’єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв,
якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами. Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" створена
12.03.2009 р. шляхом консолiдацiї трьох СРО (СРО «Регiональний Фондовий Союз», СРО ВАТ
"Київська Мiжнародна Фондова Бiржа", СРО ЗАТ "Українська Фондова Бiржа") на перших
Загальних зборах Асоцiацiї. Функцiї: приймати участь у зборах, вносити пропозицiї щодо
дiяльностi СРО i сплачувати членськi внески.Позицiя в структурi - учасник саморегулiвної
органiзацiї. Свiдоцтво учасника саморегулiвної органiзацiї № 887 вiд 17 лютого 2010 року.
Асоцiацiя «Незалежна асоцiацiя банкiв України» (НАБУ) (03150, Україна, м.Київ, вул. Велика
Василькiвська (Червоноармiйська), 72, 3 пiд`їзд, поверх 3, офiс 96) створена 04.11.2011 року за
iнiцiативою провiдних банкiв країни як всеукраїнська недержавна, добровiльна, некомерцiйна
установа. Метою створення та дiяльностi НАБУ є всебiчне сприяння побудовi стабiльної
фiнансової системи України, вирiшенню завдань та проблем банкiвської системи для збiльшення
прибутковостi бiзнесу та розвитку нацiональної економiки. НАБУ представляє iнтереси банкiв у
вiдносинах з Нацiональним банком, Верховною Радою, Адмiнiстрацiєю Президента, Кабiнетом
Мiнiстрiв, Державною податковою службою, Верховним судом України, iншими державними та
недержавними установами та органiзацiями.
АТ «Пiреус Банк МКБ» є членом "Незалежної асоцiацiї банкiв України" (НАБУ).
Український нацiональний комiтет мiжнародної торгової палати (ICC Ukraine) (01034, Україна, м.
Київ, вул. Рейтерська, 19-Б.) уповноважений Свiтовою органiзацiєю бiзнесу представляти на
нацiональнiй територiї сучаснi тенденцiї бiзнесу та сприяти розвитку мiжнародного
спiвробiтництва. До структури ICC входять: мiжнародний арбiтражний суд, комiсiї та робочi
групи, якi допомагають у створеннi глобальної системи торгiвлi. Палата спiвпрацює з такими
впливовими мiжнародними органiзацiями, як: ООН, СОТ, Свiтовий банк, МВФ, ОЕСР.
Мiжнародна Торгова Палата представлена у 127 країнах свiту та має 93 Нацiональних Комiтети.
Український нацiональний комiтет Мiжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) – перший
нацiональний комiтет на територiї країн СНД у 1998 роцi отримав офiцiйнi повноваження i
сьогоднi об’єднує нацiональнi пiдприємства та компанiї нерезиденти, якi представляють великий
та середнiй бiзнес.
Головний напрямок дiяльностi ICC Ukraine – мiжнародне спiвробiтництво, створення умов для
iнтеграцiї українського бiзнесу до мiжнародної бiзнес – спiльноти.

Спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями не здiйснювалась.
Протягом звiтного перiоду пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї банку, як юридичної
особи не надходило.
Облiкова полiтика Банку являє собою сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, якi
використовуються Банком для складання i подання фiнансової звiтностi та базується на основних
принципах бухгалтерського облiку та дотримання вимог чинного законодавства, нормативних
документiв НБУ, мiжнарождних стандартiв бухгалтерського облiку. Банк самостiйно визначає
конкретнi методи облiку та облiковi процедури, якi складають облiкову полiтику. Основнi
принципи облiкової полiтики: безперервностi, послiдовностi, вiдповiдностi доходiв i витрат та їх
нарахування, повноти дати операцiй та її коригування, окреме подання активiв та зобов"язань,
доходiв та витрат, суттевiсть та достовiрнiсть, консолiдацiя та iнше.
Початкове визнання фiнансових iнструментiв. Торговi цiннi папери та похiднi фiнансовi
iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти
спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi на здiйснення операцiї.
Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому визнаннi є цiна угоди.
Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує
рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi
поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або методики
оцiнки, якi у якостi базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв.
Усi операцiї iз придбання або продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом
перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (угоди «звичайної» купiвлi-продажу),
визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Банк зобов’язується здiйснити поставку
фiнансового активу. Всi iншi операцiї з придбання фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли
суб’єкт господарювання стає стороною договору про придбання фiнансового iнструменту.
Для визначення справедливої вартостi контрактiв валютного свопу, якi не торгуються на
активному ринку, Банк використовує метод оцiнки на основi дисконтованих грошових потокiв.
Мiж справедливою вартiстю при початковому визнаннi, якою вважається цiна угоди, та сумою,
визначеною при початковому визнаннi з використанням методик оцiнки, можуть виникати рiзницi.
Цi рiзницi амортизуються лiнiйним методом протягом строку контракту валютного свопу.
Припинення визнання фiнансових активiв. Банк списує фiнансовi активи з балансу, коли (а)
активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою
чиннiсть або (б) Банк передав права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або
уклав угоду про передачу, i при цьому (i) також передав в основному всi ризики та вигоди,
пов’язанi з володiнням активами, або (ii) Банк не передав та не залишив в основному всi ризики та
вигоди володiння, але припинив здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо
контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов’язанiй сторонi без
внесення додаткових обмежень на перепродаж.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi
можна конвертувати у вiдому суму готiвки за першою вимогою i яким притаманний незначний
ризик змiни вартостi. Всi короткостроковi розмiщення коштiв на мiжбанкiвському ринку, за
винятком депозитiв «овернайт», включено до заборгованостi iнших банкiв. Суми, що стосуються
коштiв, використання яких обмежено, виключаються з грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти у касi, грошовi кошти на рахунках до
запитання та депозити «овернайт» в центральному банку та iнших банках, використання яких не
обмежене. Банк не включає депозитнi сертифiкати НБУ з термiном погашення до трьох мiсяцiв до
грошових коштiв та їх еквiвалентiв та визначає їх як iнструмент iнвестицiйної полiтики. Грошовi
кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю.
Обов’язковi резерви в НБУ. Залишки грошових коштiв обов’язкового резерву в НБУ

облiковуються за амортизованою вартiстю i являють собою процентнi та безпроцентнi обов’язковi
резервнi депозити, що не можуть використовуватися для фiнансування повсякденних операцiй
Банку i, вiдповiдно, не вважаються компонентом грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей
складання звiту про рух грошових коштiв.
Заборгованiсть iнших банкiв. Заборгованiсть iнших банкiв облiковується тодi, коли Банк надає
банкам-контрагентам грошовi кошти, якi пiдлягають погашенню на встановлену чи визначену
дату; при цьому Банк не має намiру здiйснювати торговi операцiї з дебiторською заборгованiстю,
що виникає. Ця дебiторська заборгованiсть не пов’язана з похiдними фiнансовими iнструментами
та не має ринкових котирувань. Заборгованiсть iнших банкiв облiковується за амортизованою
вартiстю.
Кредити та аванси клiєнтам. Кредити та аванси клiєнтам облiковуються, коли Банк надає грошовi
кошти клiєнтам з метою придбання або створення дебiторської заборгованостi, яка не пов’язана з
похiдними фiнансовими iнструментами, не котирується на вiдкритому ринку та має бути погашена
на встановлену чи визначену дату; при цьому Банк не має намiру здiйснювати торговi операцiї з
цiєю дебiторською заборгованiстю. Кредити та аванси клiєнтам облiковуються за амортизованою
вартiстю.
Знецiнення фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю. Збитки вiд
знецiнення визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк по мiрi їх виникнення у результатi
однiєї або декiлькох подiй («збиткових подiй»), що вiдбулись пiсля початкового визнання
фiнансового активу i чинять вплив на суму або строки оцiночних майбутнiх грошових потокiв, якi
пов’язанi з фiнансовим активом або групою фiнансових активiв, якщо цi збитки можна достовiрно
оцiнити. Якщо Банк визначає вiдсутнiсть об’єктивних ознак знецiнення для окремо оцiненого
фiнансового активу (незалежно вiд його суттєвостi), вiн вiдносить цей актив до групи фiнансових
активiв, що мають схожi характеристики кредитного ризику, та здiйснює їх колективну оцiнку на
предмет знецiнення. Основними факторами, якi враховує Банк при визначеннi знецiнення
фiнансового активу, є його прострочений статус та можливiсть реалiзацiї вiдповiдної застави, за її
наявностi. Нижче перелiченi iншi основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть
об’єктивних ознак збитку вiд знецiнення:
- прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може
пояснюватись затримкою у роботi розрахункових систем;
- позичальник зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана Банком фiнансова
iнформацiя позичальника;
- ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї позичальника;
- платоспроможнiсть позичальника погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або
мiсцевих економiчних умов, якi чинять вплив на дiяльнiсть позичальника; та
- вартiсть застави суттєво зменшилась у результатi погiршення ситуацiї на ринку.
Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення фiнансовi активи об’єднуються у групи на
основi схожих характеристик кредитного ризику. Цi характеристики враховуються при визначеннi
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв для групи таких активiв та є iндикаторами спроможностi
дебiтора сплатити суми заборгованостi вiдповiдно до умов договору по активах, що оцiнюються.
Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, що колективно оцiнюються на предмет
знецiнення, розраховуються на основi передбачених договорами грошових потокiв вiд активiв та
досвiду керiвництва стосовно того, якою мiрою цi суми стануть простроченими в результатi
минулих збиткових подiй i якою мiрою такi простроченi суми можна буде вiдшкодувати.
Попереднiй досвiд коригується з урахуванням iснуючих даних, що вiдображають вплив поточних
умов, якi не впливали на той перiод, на якому базується попереднiй досвiд збиткiв, та вилучається
вплив тих умов у попередньому перiодi, якi не iснують на даний момент. Якщо умови знецiненого
фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю, переглядаються або iншим
чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника чи емiтента, знецiнення такого
активу оцiнюється iз використанням ефективної процентної ставки, яка застосовувалася до змiни
його умов. Збитки вiд знецiнення завжди визнаються шляхом створення резерву у сумi, необхiднiй
для зменшення балансової вартостi активу до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв (без
урахування майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за первiсною

ефективною процентною ставкою для даного активу. Розрахунок поточної вартостi оцiночних
майбутнiх грошових потокiв забезпеченого заставою фiнансового активу вiдображає грошовi
потоки, що можуть виникнути у результатi набуття кредитором права володiння майном боржника
за вирахуванням витрат на отримання та продаж застави незалежно вiд ступеня ймовiрностi
набуття кредитором права володiння майном боржника.
Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення активу зменшується i це зменшення може
бути об’єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення
(наприклад, через пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), то визнаний ранiше збиток вiд
знецiнення сторнується шляхом коригування рахунку резерву. Сума зменшення вiдображається у
складi прибутку чи збитку за рiк.
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд
знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування активу та пiсля
визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум кредитується на рахунок
вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення у складi прибутку чи збитку за рiк.
Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням. Банк бере на себе зобов’язання, пов’язанi з
кредитуванням, у тому числi зобов’язання з надання кредитiв, акредитиви та фiнансовi гарантiї.
Фiнансовi гарантiї – це безвiдкличнi гарантiї здiйснити платежi у випадку, якщо клiєнт виявиться
неспроможним виконати свої зобов’язання перед третiми сторонами. Фiнансовим гарантiям
притаманний той самий ризик, що i кредитам. Фiнансовi гарантiї та зобов’язання надати кредит
спочатку визнаються за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює сумi отриманої комiсiї.
Ця сума амортизується лiнiйним методом протягом строку iснування зобов’язання, крiм
зобов’язань надати кредити, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Банк укладе конкретну кредитну
угоду i не очiкує реалiзувати вiдповiдний кредит протягом короткого перiоду часу пiсля його
надання. Така комiсiя за надання кредиту вiдноситься на майбутнi перiоди та включається до
складу балансової вартостi кредиту при початковому визнаннi. Станом на кiнець кожного звiтного
перiоду зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, оцiнюються за найбiльшою з двох сум: (i)
неамортизованого залишку вiдповiдної суми при початковому визнаннi, та (ii) оцiночних витрат,
необхiдних для погашення зобов’язання станом на кiнець звiтного перiоду.
Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу. Ця класифiкацiя включає iнвестицiйнi цiннi
папери, якi Банк має намiр утримувати протягом невизначеного часу i якi можуть бути проданi для
покриття потреб лiквiдностi або внаслiдок змiн процентних ставок, курсу обмiну або цiн акцiй.
Банк здiйснює вiдповiдну класифiкацiю iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу у
момент їх придбання.
Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу облiковуються за справедливою вартiстю.
Процентнi доходи, заробленi по боргових цiнних паперах для подальшого продажу, обчислюються
за методом ефективної процентної ставки та вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк.
Дивiденди по iнструментах капiталу для подальшого продажу вiдображаються у складi прибутку
чи збитку за рiк в момент встановлення права Банку на одержання виплат i якщо iснує ймовiрнiсть
отримання дивiдендiв. Усi iншi елементи змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi
iнших сукупних доходiв до моменту списання iнвестицiї з балансу або її знецiнення; у цей момент
кумулятивний прибуток або збиток виключається зi складу iнших сукупних доходiв та
вiдноситься на прибуток чи збиток за рiк.
Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк по мiрi їх виникнення в
результатi однiєї або кiлькох подiй («збиткових подiй»), що вiдбулися пiсля початкового визнання
iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу. Значне або тривале зниження
справедливої вартостi дольового цiнного паперу до рiвня, нижчого за його первiсну вартiсть, є
свiдченням того, що такий цiнний папiр знецiнений. Накопичений збиток вiд знецiнення, що
оцiнюється як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю мiнус будьякий збиток вiд знецiнення активу, ранiше визнаний у складi прибутку чи збитку, вилучається з
iнших сукупних доходiв та визнається у прибутку чи збитку за рiк. Збитки вiд знецiнення
iнструментiв капiталу не сторнуються, i будь-якi подальшi доходи визнаються у складi iнших
сукупних доходiв. Якщо в наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструменту для
подальшого продажу збiльшується i це збiльшення може бути об’єктивно вiднесене до подiї, яка

вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення у прибутку чи збитку, то збиток вiд знецiнення
сторнується через прибуток чи збиток за рiк.
Цiннi папери, утримуванi до погашення. У цю групу включаються непохiднi фiнансовi активи, якi
котируються на бiржi, з фiксованими або обумовленими виплатами та фiксованим строком
погашення, депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України термiном погашення до трьох
мiсяцiв, якi вiдповiдно з твердим намiром i можливiстю керiвництва Банку будуть утримуватися
до погашення. Цiннi папери не класифiкуються як утримуванi до погашення, якщо Банк має право
вимагати вiд емiтента погашення або викупу цих цiнних паперiв до настання строку погашення,
оскiльки право дострокового викупу суперечить намiру утримувати актив до погашення.
Керiвництво класифiкує цiннi папери, утримуванi до погашення, в момент первiсного визнання та
переглядає цю класифiкацiю на кiнець кожного звiтного перiоду. Цiннi папери, утримуванi до
погашення, вiдображаються за амортизованою вартiстю.
Iнвестицiйна нерухомiсть. Iнвестицiйна нерухомiсть – це нерухоме майно, яким Банк володiє для
отримання доходу вiд здачi його в оренду чи вiд збiльшення його вартостi, або для обох цих цiлей,
i яке Банк сам не займає.
Iнвестицiйна нерухомiсть спочатку облiковується за первiсною вартiстю, що включає витрати на
проведення операцiї, а в подальшому переоцiнюється за справедливою вартiстю, скоригованою
для вiдображення ринкових умов станом на кiнець звiтного перiоду.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi – це сума, на яку можна обмiняти об’єкт
нерухомостi пiд час здiйснення угоди на загальних, умовах мiж добре обiзнаними непов’язаними
сторонами, що дiють на добровiльних засадах. Незалежним продавцем не є вимушений продавець,
який готовий продати об’єкт нерухомостi за будь-якою цiною. Найкращим пiдтвердженням
справедливої вартостi є поточнi цiни, якi спостерiгаються на активному ринку щодо аналогiчної
нерухомостi зi схожим мiсце розташуванням та в однаковому станi. За вiдсутностi на активному
ринку поточних цiн Банк аналiзує iнформацiю з рiзних джерел, у тому числi: поточнi цiни, що
спостерiгаються на активному ринку щодо об’єктiв нерухомостi, якi вiдрiзняються призначенням,
станом та мiсцерозташуванням, скоригованi з урахуванням цих вiдмiнностей;
(a) цiни останнiх операцiй з аналогiчними об’єктами нерухомостi, здiйснених на менш активних
ринках, скоригованi для вiдображення будь-яких змiн економiчної ситуацiї, якi вiдбулися пiсля
дати здiйснення останнiх операцiй за вказаними цiнами; та
(b) прогнози дисконтованих грошових потокiв, основанi на найбiльш достовiрних оцiнках
майбутнiх грошових потокiв з урахуванням умов будь-яких суттєвих орендних або iнших
договорiв i, якщо можливо, об’єктивних зовнiшнiх даних, таких як поточна орендна плата, яка
спостерiгається на ринку щодо аналогiчних об’єктiв нерухомостi зi схожим мiсцерозташуванням
та в однаковому станi, а також використання ставок дисконтування для вiдображення поточних
ринкових оцiнок стосовно невизначеностi суми та строкiв грошових потокiв.
Ринкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Банку визначається за звiтами незалежних оцiнювачiв,
якi мають визнану вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю i актуальний досвiд оцiнки нерухомого
майна, подiбного за мiсцем розташування та категорiєю.
Iнвестицiйна нерухомiсть, яка знаходиться у процесi вдосконалення або реконструкцiї для її
подальшого використання в якостi iнвестицiйної нерухомостi, продовжує оцiнюватись за
справедливою вартiстю.
Зароблений орендний дохiд показується у складi прибутку чи збитку за рiк в iнших операцiйних
доходах. Прибутки та збитки внаслiдок змiн справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi
показуються окремо у складi прибутку чи збитку за рiк.
Подальшi витрати капiталiзуються у балансовiй вартостi активу лише в разi, коли ймовiрно, що
Банк отримає вiд цього активу майбутнi економiчнi вигоди, а його вартiсть можна достовiрно
оцiнити. Всi iншi витрати на ремонт та обслуговування визнаються в момент їх виникнення.
Примiщення та обладнання. Примiщення та обладнання облiковуються за первiсною вартiстю,
трансформованою до еквiвалента купiвельної спроможностi української гривнi станом на 31
грудня 2000 року для активiв, придбаних до 1 сiчня 2001 року, або за сумою переоцiнки, як
описано нижче, мiнус накопичена амортизацiя та резерв на знецiнення, якщо потрiбно.
Вартiсть будiвель переоцiнюється з достатньою регулярнiстю, щоб забезпечити вiдсутнiсть

суттєвої рiзницi мiж їхньою балансовою вартiстю та сумою, визначеною на основi справедливої
вартостi, станом на кiнець звiтного перiоду. Збiльшення балансової вартостi внаслiдок переоцiнки
показується за кредитом в iнших сукупних доходах та призводить до збiльшення суми переоцiнки
у складi капiталу. Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення
балансової вартостi того самого активу, включається до iнших сукупних доходiв та призводить до
зменшення суми переоцiнки, ранiше визнаної у складi капiталу. Всi iншi випадки зменшення
балансової вартостi вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк. Резерв переоцiнки
будiвель та незавершеного будiвництва, показаний у складi капiталу, вiдноситься безпосередньо
на накопичений дефiцит у тому випадку, коли сума переоцiнки реалiзована, тобто коли актив
реалiзується або списується, або коли Банк продовжує використовувати актив. В останньому
випадку сума реалiзованої переоцiнки – це рiзниця мiж сумою амортизацiї, розрахованої на основi
переоцiненої балансової вартостi активу, та сумою амортизацiї, розрахованої на основi первiсної
вартостi активу. Накопичена амортизацiя на дату переоцiнки виключається з валової балансової
вартостi активу, а чиста вартiсть трансформується до вартостi переоцiнки активу.
Керiвництво скоригувало балансову вартiсть будiвель, оцiнену на пiдставi оцiночної моделi
станом на кiнець звiтного перiоду iз використанням наявних ринкових даних, i переконане у
наявностi достатнiх ринкових даних для визначення справедливої вартостi, щоб пiдтвердити
скориговану справедливу вартiсть.
Всi iншi компоненти примiщень та обладнання облiковуються за первiсною вартiстю мiнус
накопичена амортизацiя та збитки вiд знецiнення (за наявностi). Витрати на ремонт та технiчне
обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення. Витрати на замiну значних
компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним списанням замiненого компоненту.
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення
примiщень та обладнання. Якщо такi ознаки iснують, керiвництво Банку розраховує вартiсть
вiдшкодування, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус витрати на продаж або вартостi
використання, залежно вiд того, яка з цих сум бiльша. Балансова вартiсть зменшується до вартостi
вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк у сумi
перевищення величини знецiнення над попередньою додатною переоцiнкою, яка вiдображена у
складi капiталу. Збиток вiд знецiнення, 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 активiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень iз
балансовою вартiстю та визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк (в iнших операцiйних
доходах або витратах).
Амортизацiя. Амортизацiя на землю та незавершене будiвництво не нараховується. Амортизацiя
iнших компонентiв примiщень та обладнання розраховується лiнiйним методом з метою
рiвномiрного зменшення первiсної вартостi або вартостi оцiнки до лiквiдацiйної вартостi протягом
строку корисного використання активу:
Строки експлуатацiї (у роках)
Примiщення 50
Транспортнi засоби 7
Комп’ютерне та офiсне обладнання 4-6
Вдосконалення орендованого майна протягом строку оренди
Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Банк отримав би у теперiшнiй момент вiд
продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї
даного активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку
корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строки їх корисного використання
переглядаються та, за необхiдностi, коригуються станом на кiнець кожного звiтного перiоду.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи Банку мають кiнцевий термiн використання та
включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення.
Придбанi лiцензiї на комп’ютерне програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат,
понесених на придбання та введення в експлуатацiю програмного забезпечення.
Витрати, безпосередньо пов’язанi з розробкою унiкальних програмних продуктiв, якi можуть бути

iдентифiкованi, контролюються Банком i, ймовiрно, принесуть додатковi економiчнi вигоди, що
перевищують витрати, облiковуються у складi нематерiальних активiв. Капiталiзованi витрати
включають витрати на персонал, який займається розробкою програмного забезпечення, та
вiдповiдну частину накладних витрат. Усi iншi витрати, пов’язанi з програмним забезпеченням
(наприклад, його обслуговуванням), вiдносяться на видатки по мiрi їх здiйснення. Амортизацiя на
капiталiзоване програмне забезпечення нараховується лiнiйним методом протягом очiкуваного
строку його використання, який становить 4 роки.
Оперативна оренда. У випадках, коли Банк виступає орендарем в рамках оренди, за якою всi
ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, не передаються орендодавцем Банку, загальна
сума орендних платежiв включається до складу прибутку чи збитку за рiк рiвними частинами
протягом строку оренди.
Якщо активи надаються в оперативну оренду, оренднi платежi, що пiдлягають отриманню,
визнаються як оренднi доходи рiвними частинами протягом строку оренди.
Заборгованiсть перед iншими банками. Заборгованiсть перед iншими банками облiковується з
моменту надання Банку грошових коштiв або iнших активiв банками-контрагентами. Непохiднi
фiнансовi зобов’язання облiковуються за амортизованою вартiстю. Якщо Банк купує власну
заборгованiсть, зобов’язання виключається з балансу, а рiзниця мiж балансовою вартiстю
зобов’язання та сплаченою сумою вiдноситься на фiнансовий результат вiд дострокового
погашення заборгованостi.
Якщо умови фiнансового зобов'язання переглядаються, i переглянутi умови суттєво вiдрiзняються
вiд попереднiх умов, нове фiнансове зобов'язання первiсно визнається за справедливою вартiстю.
Переглянутi умови фiнансового зобов'язання суттєво вiдрiзняються вiд попереднiх умов цього
зобов'язання, якщо поточна вартiсть майбутнiх грошових потокiв вiдповiдно до нових умов,
дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою, вiдрiзняється вiд балансової
вартостi цього зобов'язання бiльш нiж на 10%.
Кошти клiєнтiв. Кошти клiєнтiв включають непохiднi фiнансовi зобов’язання перед фiзичними
особами, державними або корпоративними клiєнтами та облiковуються за амортизованою
вартiстю.
Похiднi фiнансовi iнструменти. Похiднi фiнансовi iнструменти, що включають валютнi свопи та
форварднi контракти, облiковуються за справедливою вартiстю.
Всi похiднi фiнансовi iнструменти вiдображаються як активи, коли їхня справедлива вартiсть
позитивна, i як зобов’язання, коли їхня справедлива вартiсть негативна. Змiни справедливої
вартостi похiдних iнструментiв вiдносяться на прибуток чи збиток за рiк. Банк не застосовує облiк
хеджування.
Податки на прибуток. У цiй фiнансовiй звiтностi оподаткування показано вiдповiдно до вимог
законодавства iз використанням податкових ставок та законодавчих норм, якi дiяли або фактично
були введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати або кредит з податку на прибуток
включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування i вiдображаються у складi прибутку чи
збитку за рiк, якщо тiльки вони не мають бути вiдображенi в iнших сукупних доходах або
безпосередньо у складi капiталу у зв’язку з тим, що вони стосуються операцiй, якi також
вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у
складi капiталу.
Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними
вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi перiоди.
Оподатковуваний прибуток або збиток базується на оцiночних показниках, якщо фiнансова
звiтнiсть ухвалюється до моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi податки, за
винятком податку на прибуток, облiковуються у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних
витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно
перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою
активiв та зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно
до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових
рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов’язання у результатi операцiї,

яка не є об’єднанням компанiй i яка не впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний
прибуток. Активи та зобов’язання з вiдстроченого оподаткування визначаються iз використанням
ставок оподаткування, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на кiнець
звiтного перiоду i якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi
тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи по
тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки
вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку,
вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Невизначенi податковi позицiї. Керiвництво оцiнює невизначенi податковi позицiї Банку станом
на кiнець кожного звiтного перiоду. Зобов’язання, що вiдображаються щодо податку на прибуток,
визначаються керiвництвом як позицiї iз невисокою iмовiрнiстю того, що їх вдасться вiдстояти у
випадку виникнення претензiй з боку податкових органiв. Така оцiнка виконується виходячи з
тлумачення Банком податкового законодавства, яке є чинним або фактично набуло чинностi на
кiнець звiтного перiоду, та будь-якого вiдомого рiшення судових або iнших органiв з подiбних
питань. Зобов’язання зi штрафiв, процентiв та податкiв, крiм тих, що пов’язанi з оподаткуванням
прибутку, визнаються на пiдставi розрахованих керiвництвом витрат, необхiдних для
врегулювання зобов’язання станом на кiнець звiтного перiоду.
Резерви за зобов’язаннями. Резерви за зобов’язаннями– це зобов’язання нефiнансового характеру
iз невизначеним строком або сумою. Резерви вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли Банк
має теперiшнє юридичне або конструктивне зобов’язання у результатi минулих подiй i коли iснує
iмовiрнiсть того, що для погашення такого зобов’язання потрiбне буде вiдволiкання ресурсiв, якi
передбачають економiчнi вигоди, а суму цього зобов’язання можна розрахувати з достатнiм
рiвнем точностi.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, якщо контрагент виконав свої
зобов’язання за угодою, i облiковується за амортизованою вартiстю.
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї показанi у складi капiталу. Витрати, безпосередньо пов’язанi з
емiсiєю нових акцiй, показуються у складi капiталу як зменшення суми надходжень за
вирахуванням податкiв. Перевищення справедливої вартостi внесених у капiтал сум над
номiнальною вартiстю випущених акцiй облiковується у складi капiталу як емiсiйний дохiд.
Додатковий капiтал. Додатковий капiтал визнається, коли акцiонери Банку надають кошти у
формi, iншiй нiж внески до акцiонерного капiталу. До складу додаткового капiталу включається
прибуток вiд початкового визнання заборгованостi перед материнською компанiєю за ставками,
що нижче нiж тi, що пропонуються непов’язаним сторонам. В подальшому такий додатковий
капiтал переноситься на нерозподiлений прибуток у сумi, що вiдповiдає частинi прибутку вiд
початкового визнання, яка визнана у звiтi про прибутки та збитки у вiдповiдному перiодi.
Дивiденди. Дивiденди показуються у складi капiталу в перiодi, в якому вони були оголошенi.
Будь-якi дивiденди, оголошенi пiсля закiнчення звiтного перiоду, але до ухвалення фiнансової
звiтностi до випуску, описуються у Примiтцi «Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду». Основою
розподiлу визначено нерозподiлений прибуток.
Визнання доходiв та витрат. Процентнi доходи та витрати за всiма борговими iнструментами
облiковуються вiдповiдно до методу нарахування iз використанням методу ефективної процентної
ставки. Цей метод включає до складу процентних доходiв та витрат i розподiляє протягом всього
перiоду дiї усi комiсiї, якi виплачують або отримують сторони договору i якi є невiд’ємною
частиною ефективної процентної ставки, витрати за угодою, а також усi iншi премiї та дисконти.
Комiсiйнi, якi є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки, включають комiсiйнi,
отриманi або сплаченi у зв’язку iз формуванням або придбанням фiнансового активу чи випуском
фiнансового зобов’язання (наприклад, комiсiйнi за оцiнку кредитоспроможностi, оцiнку чи облiк
гарантiй або застави, врегулювання умов надання iнструменту та обробку документiв за угодою).
Комiсiйнi за зобов’язання iз надання кредиту за ринковими процентними ставками, отриманi
Банком, є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки, якщо iснує iмовiрнiсть того, що
Банк укладе конкретний кредитний договiр та не плануватиме реалiзацiї кредиту протягом
короткого перiоду часу пiсля його надання. Банк не вiдносить зобов’язання iз надання кредитiв до

фiнансових зобов’язань, що вiдображаються за справедливою вартiстю через фiнансовий
результат.
Якщо виникають сумнiви щодо можливостi погашення кредитiв або iнших боргових iнструментiв,
їх вартiсть зменшується до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв, пiсля чого процентний
дохiд облiковується на основi ефективної процентної ставки по даному iнструменту, що
використовувалась для оцiнки збитку вiд знецiнення.
Всi iншi виплати, комiсiйнi та iншi доходи i витрати, як правило, облiковуються за методом
нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, що визначається як частка
фактично наданої послуги у загальному обсязi послуг, якi мають бути наданi.
Перерахунок iноземної валюти. Функцiональною валютою Банку є валюта первинного
економiчного середовища, в якому працює Банк. Функцiональною валютою та валютою подання
Банку є нацiональна валюта України – українська гривня.
Монетарнi активи та зобов’язання перераховуються у функцiональну валюту Банка за офiцiйним
обмiнним курсом НБУ станом на кiнець кожного вiдповiдного звiтного перiоду. Доходи i збитки
вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i перерахунку
монетарних активiв i зобов’язань у функцiональну валюту Банку за офiцiйними обмiнними
курсами НБУ на кiнець року, вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк. Перерахунок за
курсами обмiну на кiнець року не застосовується до немонетарних статей, якi оцiнюються за
первiсною вартiстю. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, в iноземнiй
валютi, в тому числi iнвестицiї в iнструменти капiталу, перераховуються за курсами обмiну на
дату визначення справедливої вартостi. Вплив змiн обмiнного курсу на справедливу вартiсть
немонетарних статей, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, облiковується у складi прибуткiв
або збиткiв вiд змiни справедливої вартостi.
Основнi курси обмiну, що використовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були
такими:
31 грудня 2016 р., гривень 31 грудня 2015 р., гривень
1 долар США 27,190858 24,000667
1 євро 28,422604 26,223129
1 росiйський рубль 0,45113 0,32931
Взаємозалiк. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань, з подальшим включенням до звiту
про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування
юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на
основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями. При
цьому право на взаємозалiк (а) не повинне залежати вiд майбутнiх подiй та (б) повинне мати
юридичну силу в усiх наступних обставинах: (i) у ходi ведення звичайної комерцiйної дiяльностi,
(ii) у разi невиконання зобов'язань за платежами (подiя дефолту) та (iii) у випадку
неплатоспроможностi чи банкрутства.
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" є унiверсальним банком та вiдповiдно до Лiцензiї НБУ надає широкий
спектр банкiвських послуг. Банк здiйснює обслуговування клiєнтiв всiх форм власностi, залучення
депозитiв юридичних та фiзичних осiб, ведення рахункiв клiєнтiв у грошовiй одиницi України та
iноземнiй валютi, кредитування юридичних та фiзичних осiб. Протягом звiтного перiоду особлива
увага придiлялась наступним напрямкам: розширення та покращення клiєнтської бази, оптимiзацiя
валюти балансу банку при достатньому рiвнi диверсифiкацiї клiєнтiв як по секторах економiки,
формах власностi так i по обсягах операцiй. Також протягом 2016 року продовжувалось
впровадження сучасних технологiй в обслуговуваннi клiєнтiв банку, розширення спектру
банкiвських послуг, спрямованих на повне обслуговування бiзнесу клiєнтiв, а саме консультацiйнi послуги, зарплатнi проекти, навчання персоналу та студентiв. Оcновними
каналами надання банкiвських послуг виступали безпосереднi продажi у вiддiленнях банку та
продаж продуктiв i надання послуг через системи дистанцiйного банкiвського обслуговування.
Кiнцевою метою надання вказаних послуг є збiльшення надходжень процентних та комiсiйних
доходiв вiд створення нових та бiльш ефективних банкiвських продуктiв, органiзацiю купiвлi та

продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв, здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд
свого iменi, операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi: з iнструментами грошового ринку,
депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи, iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного
iнвестування, iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв.
Протягом останнiх 5-ти рокiв Банк придбавав та продавав цiннi папери (переважно облiгацiї
внутрiшньої державної позики України), нерухоме майно та iнвестицiйну нерухомiсть тощо.
Надалi Банк планує купувати та продавати державнi цiннi папери, зокрема облiгацiї внутрiшньої
державної позики, продавати iнвестицiйну нерухомiсть.
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афiлiйованими особами укладались на загальних пiдставах та не мiстили iндивiдуальних
умов. У зв'язку з тим, що iнформацiя за зазначеними правочинами становить банкiвську
таємницю, деталiзована iнофрмацiя не розкривається, оскiльки Банком не отримано дозволу
клiєнтiв на розкриття банкiвської таємницi.
Детальна iнформацiя щодо основних засобiв наведена у таблицi «Iнформацiя про основнi засоби
(за залишковою вартiстю)». Основнi засоби експлуатуються в мiсцях реєстрацiї головного офiсу та
вiддiлень Банку.
Банк не здiйснює викидiв забруднюючих речовин крiм тих, якi виникають вiд експлуатацiї
автомобiльного транспорту та газових котлiв.
Банком заплановано здiйснити витрати на придбання основних засобiв протягом 2017 р. на суму
10 491 тис. грн. для пiдтримки операцiйної дiяльностi бiзнесу, зазначенi витрати будуть
фiнансуватись за рахунок власних оборотних коштiв Банку.
Протягом останнiх рокiв Україна знаходилась у станi полiтичних та економiчних потрясiнь. Крим,
автономна республiка у складi України, був фактично анексований Росiйською Федерацiєю. У
2016 роцi продовжувався збройний конфлiкт у деяких районах Луганської та Донецької областей.
Цi подiї призвели до зростання рiвня iнфляцiї, девальвацiї нацiональної валюти щодо основних
iноземних валют, зменшення ВВП, нелiквiдностi та волатильностi фiнансових ринкiв. У сiчнi 2016
року набула чинностi угода про зону вiльної торгiвлi мiж Україною та ЄС. У результатi Росiйська
Федерацiя запровадила торгове ембарго або iмпортнi мита на основнi українськi продукти
експорту. У вiдповiдь Україна запровадила аналогiчнi заходи до росiйської продукцiї.
У 2016 роцi офiцiйний рiвень iнфляцiї становив 13.9% у порiвняннi iз 48.7% у 2015 роцi.
Враховуючи той факт, що сукупний рiвень iнфляцiї в Українi за три останнi роки не значно
перевищував 100%, керiвництво вважає, що українська економiка не є гiперiнфляцiйною в зв’язку
з уповiльненням темпу iнфляцiї протягом 2016 року та вiдсутностi якiсних характеристик
гiперiнфляцiйного економiчного середовища. Економiчна ситуацiя почала стабiлiзуватись у 2016
роцi, що призвело до зростання ВВП приблизно на 2,3%, порiвняно з 2015 роком, i стабiлiзацiї
української гривнi. Це дозволило Нацiональному банку України послабити деякi валютнi
обмеження, запровадженi протягом 2014-2015 рокiв, включно зi зменшенням обов’язкової частки
продажу валютних надходжень до 65% i дозволом здiйснювати виплату дивiдендiв закордон.
Однак, дiю деяких iнших обмежень було подовжено.
Для пiдтримки економiки необхiдне iстотне зовнiшнє фiнансування. Протягом 2015 та 2016 рокiв
Україна отримала першi траншi за механiзмом розширеного фiнансування („МРФ”), узгодженим iз
Мiжнародним валютним фондом. Подальша стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї
залежить, великою мiрою, вiд успiху українського уряду, при цьому подальший розвиток
економiчної та полiтичної ситуацiї на разi складно передбачити.

Протягом 2016 року Банк дотримувався всiх економiчних нормативiв дiяльностi, формування
резервiв по активних i пасивних операцiях. Сума штрафних санкцiй за 2016 рiк, сплачених на
користь державних органiв та установ, становила 6 тис. грн. Значних порушень чинного
законодавства Банк не допускав.
Для ефективного використання фiнансових ресурсiв та забезпечення найбiльшої прибутковостi
операцiй банку при мiнiмiзацiї всiх пов"язаних з ними ризикiв - кредитних, ринкових, процентних,
валютних та iнших банком здiйснюється комплексне управлiння активами. Головною метою цiєї
роботи є пiдтримання лiквiдностi банку на належному рiвнi через управлiння ризиками. АТ
"ПIРЕУС БАНК МКБ" має достатню кiлькiсть капiталу для забезпечення своїх поточних потреб.
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) капiтального характеру на кiнець
звiтного перiоду становить 0.00 грн.
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента є стратегiя прiорiтетного розвитку обслуговування
клiєнтiв середнього та малого бiзнесу та роздрiбних клiєнтiв, а також обмеженого кола
високонадiйних корпоративних клiєнтiв. З огляду на поступову стабiлiзацiю економiчної ситуацiї
в країнi Банк планує збiльшувати кредитування малого та середнього бiзнесу з метою пiдвищення
рентабельностi його дiяльностi. Крiм того, Банк сфокусується на розробцi продуктiв, направлених
на збiльшення комiсiйних доходiв та економiчнiй рацiоналiзацiї дiяльностi банку.
У звiтному перiодi банком не проводились та не фiнансувалися розробки та дослiдження.
Станом на 31.12.2016 р. в судах розглядаються три спори за позовом Банку, що перевищують 332
млн. грн. Всi три спори вiдносяться до контрагента ПрАТ «Креатив», на загальну суму 15 629
233,97 дол. США.
вiдсутня

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

5609

54604

2333

3839

58842

58443

будівлі та
споруди

44705

45588

2333

3839

47038

49427

машини та
обладнання

7356

4979

0

0

7356

4979

транспортні
засоби

2852

2670

0

0

2852

2670

0

0

0

0

0

0

1596

1367

0

0

1596

1367

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

5609

54604

2333

3839

58842

58443

Найменування
основних засобів

земельні ділянки
інші

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Основнi засоби
використувуються безперервно.Ступiнь використання - 100%. Первiсна вартiсть основних засобiв:
усього 165501. Ступiнь зносу основних засобiв: 64.69 % Ступiнь використання основних засобiв:
100 % Сума нарахованого зносу: 107058. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi:
ступенем природного зносу. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента:
обмежень на використання немає.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за

X

0

X

X

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

кожним власним випуском):
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

1008

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2812534

X

X

Усього зобов'язань

X

2813542

X

X

Опис:

д/н

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

13.01.2016

13.01.2016

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України
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**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

ПрАТ "Делойт енд Туш
ЮСК"
25642478
01033, м. Київ, вул.
Жилянська, будинок
48,50А
1973 25.02.2016
000369 П 000369
21.05.2012 26.02.2021
31.12.2016
безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

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

ПрАТ "Делойт енд Туш
ЮСК"
25642478
01033, м. Київ, вул.
Жилянська, будинок
48,50А
1973 25.02.2016
369 П 000369 21.05.2012
26.02.2021

Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам та Правлiнню ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Пiреус Банк МКБ»:
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Пiреус Банк МКБ» (далi –
«Банк»), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2016 року, та звiту про прибутки i збитки та iнший
сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився
зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан
Банку на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»).
Основа для висловлення думки

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (далi – «МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з
цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є
незалежними по вiдношенню до Банку, згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних
стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого
аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми
вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої
думки.
Iнша iнформацiя
Аудит фiнансової звiтностi Банку за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року, проводив iнший аудитор, який висловив
безумовно позитивну думку стосовно цiєї звiтностi 29 квiтня 2016 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до
МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Банку
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування
Банку.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм
протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:
• Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки,
розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та 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, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю.
• Отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю.
• 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, доходимо висновку,
чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Банку
продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї в фiнансовiй звiтностi або,
якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть
примусити Банк припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
• Оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те,
чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки
заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
24 квiтня 2017 року

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

3

2

2

2015

5

4

3

2014

3

2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): нi

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
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Бюлетенями для голосування

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

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): Скликання останнiх позачергових загальних зборiв Банку було з
причин необхiдностi унесення змiн до Положення про Правлiння, затвердження
Положення про Загальнi збори, затвердження Кодексу корпоративного
управлiння, затвердження Кодексу професiйной поведiнки та етiки.

Так

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

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)

Наглядова Рада Банку не
проводила самооцiнку.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?
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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
"ПIРЕУС БАНК МКБ" не має
комiтетiв.

Інші (запишіть)

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

-

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

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): -

X

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

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

-

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

так, створено
ревізійну комісію

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

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

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 "ПIРЕУС БАНК
МКБ". Кодекс професiйної етики
та поведiнки працiвникiв АТ
"ПIРЕУСБАНК МКБ"

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

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

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

-

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

-

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів

Ні

X
X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

-

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

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

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): депозити

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

X

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 21.11.2016 ; яким органом управління прийнятий:
Кодекс корпоративного управлiння АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" був прийнятий Загальними
зборами акцiонерiв Банку.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
Iнформацiя при прийняття Банком Кодексу корпоративного управлiння АТ "ПIРЕУС
БАНК МКБ" була оприлюднена у спосiб пердбачений чинним законодавством та Статутом
Банку.
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
Банк дотримується Кодексу корпоративного управлiння, текст Кодексу розмiщен на веб-сайтi
Банку за адресою http://www.piraeusbank.ua/ua/statutory_documents.html

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Залучення у вклади грошових коштiв фiзичних i юридичних осiб та розмiщення зазначених коштiв
вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик, вiдкриття i ведення банкiвських рахункiв
фiзичних та юридичних осiб.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
1. Пiреус Банк С.А., код ЄДРПОУ не присвоєно, мiсцезнаходження: 10564 Грецiя, м. Афiни, вул.
Амерiкiс, 4), власник частки в розмiрi 99,9918% статутного капiталу Банку вiдповiдає
встановленим законодавством вимогам. Протягом звiтного перiоду вiдсоток участi акцiонера
Пiреус Банк С.А./PIRAEUS BANK S.A. у статутному капiталi Банку збiльшився на 0,0018% з
99,9900% i становить 99,9918%.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення членами Наглядової ради та Правлiння Банку внутрiшнiх правил, що призвели
до заподiяння шкоди Банку або споживачам банкiвських та фiнансових послуг, вiдсутнi.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Протягом 2016 року Нацiональним банком України, Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб,
Державною Фiскальною службою та Фондом соцiального страхування вiд тимчасової
непрацездатностi до Банку застосовувались заходи впливу у виглядi Застереження, Розпорядження
про усунення порушень та стягнення штрафiв на загальну суму 6 тис. грн. Iншими органами будьякi штрафнi санкцiї до Банку, а також будь-якими органами до членiв його Наглядової Ради чи
виконавчого органу не застосовувались.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Функцiя управлiння ризиками у Банку здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв, а також
операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який
включає валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитного ризику та
ризику лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв
ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувались. Управлiння операцiйними та
юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур

та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв. Полiтика та системи управлiння ризиками
Банку постiйно переглядаються й удосконалюються вiдповiдно до змiн органiзацiйної структури
Банку, ринкових умов та банкiвських продуктiв. Кредитний ризик. Банк наражається на кредитний
ризик, який визначається як ризик того, що одна iз сторiн операцiї з фiнансовим iнструментом
спричинить фiнансовi збитки другiй сторонi внаслiдок невиконання зобов’язання за договором.
Кредитний ризик виникає в результатi кредитних та iнших операцiй Банку з контрагентами,
внаслiдок яких виникають фiнансовi активи. Максимальний рiвень кредитного ризику Банку
вiдображається в балансовiй вартостi фiнансових активiв у балансi. Для гарантiй та зобов’язань
надати кредити максимальний рiвень кредитного ризику дорiвнює сумi зобов’язання. Див.
Примiтку 28. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється шляхом отримання застави та за
допомогою iнших засобiв покриття кредитного ризику, як зазначено у Примiтцi 28. Банк
структурує рiвнi кредитного ризику, на який вiн наражається, шляхом встановлення лiмiтiв суми
ризику, що виникає у зв’язку з одним позичальником або групою позичальникiв та у зв’язку з
галузевими сегментами. Лiмiти рiвня кредитного ризику затверджуються Правлiнням. Рiшення
про прийнятнi ризики в межах встановлених Правлiнням лiмiтiв приймають кредитнi комiтети. У
Банку створений ряд кредитних комiтетiв, якi вiдповiдають за затвердження кредитних лiмiтiв по
окремих позичальниках та за монiторинг кредитiв: - Кредитний комiтет по роботi з юридичними
особами розглядає та затверджує кредитнi заявки клiєнтiв – юридичних осiб та затверджує лiмiти
кредитування для банкiв-контрагентiв. Вiн також аналiзує кредитнi ризики при прийняттi
iнвестицiйних рiшень; - Кредитний комiтет з кредитування фiзичних осiб вiдповiдає за перевiрку
та затвердження кредитних заявок фiзичних осiб; - Виконавчий кредитний комiтет по роботi з
юридичним особами вiдповiдає за прийняття рiшень про повернення знецiнених кредитiв, виданих
корпоративним позичальникам, а також монiторинг, аналiз та прийняття рiшень щодо перелiку
позичальникiв – юридичних осiб стосовно врегулювання проблемної заборгованостi та
заборгованостi, яка на момент аналiзу ще не є проблемною, але iснують певнi ризики порушення
або погiршення умов виконання зобов’язань. - Виконавчий комiтет по роботi з фiзичними особами
приймає рiшення про повернення знецiнених кредитiв фiзичних осiб, а також монiторинг, аналiз
та прийняття рiшень щодо кредитiв фiзичним особам стосовно врегулювання проблемної
заборгованостi та заборгованостi, яка на момент аналiзу ще не є проблемною, але iснують певнi
ризики порушення або погiршення умов виконання зобов’язань. Кредитнi заявки, пiдготовленi
спiвробiтниками кредитних вiддiлiв фiлiй, розглядаються Департаментом кредитування
корпоративних клiєнтiв (позичальники з рiчним оборотом до 250 мiльйонiв гривень),
Департаментом послуг корпоративним клiєнтам (позичальники з рiчним оборотом понад 250
мiльйонiв гривень) та Пiдроздiлом кредитування фiзичних осiб та подаються вiдповiдному
кредитному комiтету для затвердження кредитного лiмiту. Також управлiння кредитним ризиком
частково здiйснюється шляхом одержання застави та корпоративних i особистих гарантiй. Для
монiторингу кредитних ризикiв Пiдроздiл кредитування фiзичних осiб, Департамент кредитування
корпоративних клiєнтiв та Департамент послуг корпоративним клiєнтам регулярно аналiзують
фiнансовий стан позичальникiв та якiсть обслуговування боргу. Департамент ризикiв виконує
контролюючу функцiю щодо якостi кредитного портфеля шляхом аналiзу суми, структури, якостi
портфеля та тенденцiй. Правлiння та Спостережна рада здiйснюють стратегiчний контроль за
дотриманням Банком полiтики управлiння кредитним ризиком шляхом щоквартального аналiзу
звiтiв про кредитну якiсть кредитного портфеля, пiдготовлених за стандартами звiтностi Групи
Piraeus. Вся iнформацiя про суттєвi ризики стосовно клiєнтiв, кредитоспроможнiсть яких
погiршується, доводиться до вiдома Правлiння та Спостережної ради, якi її аналiзують.
Керiвництво Банку аналiзує кредити за строками затримки платежiв та проводить роботу стосовно
прострочених залишкiв. Цей аналiз регулярно проводиться Кредитними комiтетами по роботi з
юридичними та фiзичними особами, засiдання якого вiдбуваються за потребою, але не рiдше
одного разу на мiсяць. Робота стосовно прострочених кредитiв включає постiйний контакт з
позичальниками, розробку планiв реструктуризацiї, судовi позови та звернення стягнення на
предмет застави. Кредитний ризик позабалансових фiнансових iнструментiв визначається як
можливiсть збиткiв через те, що iнша сторона, яка бере участь у фiнансовому iнструментi, не
виконає контрактних зобов'язань. Банк застосовує таку ж саму кредитну полiтику щодо умовних

зобов'язань, як i до балансових фiнансових iнструментiв: встановлено процедури затвердження,
контроль рiвня ризику та процедури монiторингу. Ринковий ризик. Банк наражається на ринковi
ризики, що виникають у зв’язку з вiдкритими позицiями (а) валют, (б) процентних ставок та (в)
iнструментiв капiталу, якi великою мiрою залежать вiд загальних та специфiчних ринкових змiн.
Керiвництво Банку встановлює лiмiти сум ризику, що може бути прийнятий Банком, та регулярно
контролює їх дотримання. Проте застосування такого пiдходу не запобiгає виникненню збиткiв за
межами цих лiмiтiв у випадку бiльш суттєвих ринкових змiн. Управлiння ринковими ризиками
включає: а) оцiнку можливих збиткiв вiд змiни цiн на фiнансовi iнструменти при вiдкритих
позицiях; б) порiвняння розрахункових збиткiв зi встановленими лiмiтами та в) змiну позицiй для
утримання збиткiв в межах встановлених лiмiтiв. На тактичному рiвнi управлiння ринковими
ризиками здiйснює Комiтет з управлiння активами та пасивами Банку (КУАП), засiдання якого
проводяться щомiсяця. Департамент управлiння ризиками здiйснює монiторинг вiдкритих позицiй
за валютами, процентними ставками, а також iнших ринкових ризикiв та їх тенденцiй. Звiти з
результатами проведеного монiторингу ринкового ризику подаються Департаментом управлiння
ризиками КУАП. Валютний ризик. Валютний ризик – це ризик, пов'язаний iз впливом коливання
обмiнних курсiв на вартiсть фiнансових iнструментiв. Керiвництво визначає лiмiти ризикiв по
валютах та загальний прийнятний рiвень ризику за позицiями «овернайт», якi щоденно
контролюються та порiвнюються з лiмiтами довгої/короткої вiдкритої позицiї, встановленими
НБУ.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Служба внутрiшнього аудиту є незалежним структурним пiдроздiлом Банку та органом
оперативного контролю Наглядової Ради Банку. Служба внутрiшнього аудиту дiє на пiдставi
Положення про департамент внутрiшнього аудиту, пiдпорядковується Наглядовiй радi та звiтує
перед нею. За 2016 рiк Департаментом проведено 22 аудиторськi перевiрки, за результатами яких
були наданi рекомендацiї по покращенню iснуючої системи внутрiшньго контролю. Крiм того, в
2016 роцi Департаментом внутрiшнього аудиту виконувались наступнi функцiї: перевiрка
внутрiшнiх процедур Банку з точки зору наявностi ефективної системи внутрiшнього контролю за
вiдповiдними напрямками дiяльностi; здiйснення дистанцiйних перевiрок операцiй вiддiлень
(електронний монiторинг); перевiрка впровадження рекомендацiй, наданих за результатами
проведених аудиторських перевiрок (внутрiшнiх та зовнiшнiх), зокрема рекомендацiй, наданих за
результатами iнспекцiйних перевiрок Нацiонального банку України; звiтування перед Наглядовою
Радою Банку, Ревiзiйною комiсiєю Банку, Аудитом Групи та Нацiональним банком України; iнша
дiяльнiсть, передбачена вимогами нормативних актiв Нацiонального банку України.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Факти вiдчуження протягом 2016 року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi
Банку розмiр, вiдсутнi.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Факти купiвлi-продажу протягом 2016 року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у
Статутi Банку розмiр, вiдсутнi.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Протягом року Банком залучались та повертались депозити та кредити вiд материнського банку,
виплачувались вiдсотки за ранiше залученими депозитами та кредитами, Банк отримував вiдсотки

за кореспондентським рахунком, вiдкритим у материнському банку, здiйснював обмiннi операцiї з
iноземною валютою з материнським банком, надавав послуги з розрахунково-касового
обслуговування асоцiйованим особам та управлiнському персоналу. Операцiї з пов’язаними
особами проводились на ринкових умовах, залучення депозитiв та кредитiв вiд материнської
компанiї вiдбувалось за ринковими ставками.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Iнформацiя про надання рекомендацiй щодо аудиторського висновку органами, що здiйснюють
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, вiдсутня.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК", код за ЄДРПОУ 25642478 , свiдоцтво про включення до реєстру
аудиторських фiрм та аудиторiв за рiшенням Аудиторської палати України вiд 25 лютого 2016 р.
№ 1973, свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв № 369, чинне до 26.02.2021р., видане за
рiшенням НКЦПФР вiд 21 травня 2012 року, свiдоцтво №369, серiя П 000369, чинне до
26.02.2021р. Мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 48,50А
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК" - 19 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК", надає аудиторськi послуги Банку першiй рiк пiсля ротацiї.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Iншi послуги, крiм пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi, зовнiшнiм аудитором не
надавались.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора вiдсутнi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
2010 - 2011 роки - ТОВ АК "Спас", 2012 – 2015 роки - ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РАДА
ЛТД", 2016 рiк - ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК".
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Iнформацiя про факти накладення стягненнь, застосованих до аудитора Аудиторською палатою
України протягом року, та фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що
пiдтверджена аудиторським висновком, виявленої органами, якi здiйснюють державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг, протягом 2015 року вiдсутня.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.

У Банку iснує механiзм розгляду скарг, який функцiонує згiдно Положення по роботi зi
Зверненнями Клiєнтiв, якi надходять до АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» затвердженого Правлiнням
Банку 25.01.2011 року.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Вiнницька Катерина Володимирiвна
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Банк здiйснює захист прав споживачiв фiнансових послуг згiдно законодавства України та
внутрiшнього Положення по роботi зi зверненнями та скаргами клiєнтiв, якi надходять до АТ
«ПIРЕУС БАНК МКБ». Протягом 2016 року до Банку надiйшло 303 письмових звернення вiд
клiєнтiв, 8 % з яких ( 23 звернень) були скарги щодо якостi обслуговування, роботи банкоматiв,
касового обслуговування та iн. 84 % звернень становлять запити (256), пропозицiї - 1% (3 ) та
вдячнi вiдгуки - 7 % (21). Всi скарги клiєнтiв були розглянутi у вiдповiдностi до Положення по
роботi зi Зверненнями Клiєнтiв, якi надходять до АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ».
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Станом на 31.12.2016 року на розглядi в Подiльському районному судi м. Києва знаходиться одна
справа за позовом Лукашенко Т.В. до АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» про стягнення на користь
неналежного платника неправомiрно переказаних коштiв. На сьогоднiшнiй день справа ще
розглядається судом.

ЗВІТ
про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2016 (число, місяць, рік)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти

7

1259403

1180769

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
України

0

0

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

0

0

АКТИВИ

Кошти в інших банках

8

10179

34025

Кредити та заборгованість клієнтів

9

1072002

1027709

Цінні папери в портфелі банку на продаж

10

249542

166440

Цінні папери в портфелі банку до погашення

11

551062

696298

0

0

45285

61471

5808

5808

54388

55822

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість

12

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив

26

Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи

13

69826

77083

Інші фінансові активи

14

973

2858

Інші активи

15

10370

14305

0

0

0

0

3328838

3172588

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

16

966955

1204665

Кошти клієнтів

17

1730407

1354571

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

0

0

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

3181

5275

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

0

0

Інші залучені кошти

Резерви за зобов’язаннями

20

7734

7734

Інші фінансові зобов’язання

18

89454

79850

Інші зобов'язання

19

15811

11729

Субординований борг

0

0

Зобов'язання групи вибуття

0

0

0

0

2813542

2663824

2531347

2531347

Емісійні різниці

0

0

Незареєстрований статутний капітал

0

0

11425

40573

0

0

15876

14666

-2043352

-2077822

Власний капітал – усього за додатковими статтями

0

0

Неконтрольована частка

0

0

Усього власного капіталу

515296

508764

Усього зобов'язань та власного капіталу

3328838

3172588

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

21

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

Назву рядка "Грошовi кошти та їх еквiваленти" вважати "Грошовi кошти та їх еквiваленти та
обов'язковi
резерви".
Назву
рядка
"Iнший
додатковий
капiтал"
вважати
"Додатковий
капiтал".
Назву рядка "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" вважати "Накопичений дефiцит".
Затверджено до випуску та підписано
24.04.2017

року

Голова правління

С.В.Наумов
(підпис, ініціали, прізвище)

Кваша В.М., 0444958888, вн.27011
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Т.Ю.Васильєва
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2016 рік

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи

22

239788

288955

Процентні витрати

22

-160168

-177361

79620

111594

14126

-560158

93746

-448564

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках

9

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

23

69314

62176

Комісійні витрати

23

-13958

-17245

39656

-2652

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

0

0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

0

-137

Результат від операцій з іноземною валютою

8155

20465

Результат від переоцінки іноземної валюти

-8783

69328

-3962

-16027

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

-20

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

0

0

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями

0

0

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

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

12

Інші операційні доходи

24

11239

5918

Адміністративні та інші операційні витрати

25

-191501

-192095

0

0

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

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

0

0

0

-802

3906

-519655

-703

34545

3203

-485110

0

0

3203

-485110

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

93

-247

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

0

0

-17

-6

76

-253

3967

-2038

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових
потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання
звітності

0

0

0

0

0

0

-714

367

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

26

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

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

26

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

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

26

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

3253

-1671

Інший сукупний дохід після оподаткування

3329

-1924

Усього сукупного доходу за рік

6532

-487034

3203

-485110

0

0

6532

-487034

0

0

Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

27

0.01

-2.38

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

27

0.01

-2.38

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

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

0.01

-2.38

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

0.01

-2.38

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:

Збитки мiнус прибутки вiд операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку. Назву
рядка "Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за
справедливою вартiстю з визнанням результату переоцiнки через прибутки або збитки" вважати
"Прибутки мiнус збитки/(Збитки мiнус прибутки) вiд похiдних фiнансових iнструментiв". Назву
рядка "Витрати на податок на прибуток" вважати "(Витрати)/кредит з податку на прибуток"
Назву рядка "Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв" вважати "Переоцiнка
примiщень"
Затверджено до випуску та підписано
24.04.2017

року

Голова правління

С.В. Наумов
(підпис, ініціали, прізвище)

В.М. Кваша, 0444958888 вн.72011
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Т.Ю. Васильєва
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2016 рік
Належить власникам материнської компанії
Найменування
статті

1
Залишок на
кінець періоду,
що передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)

емісійні
Усього
Неконтрольована
різниці
та незареєстрований резервні
Примітки статутний
власного
резерви нерозподілений додаткові
частка
інший
статутний
та інші
усього
капіталу
капітал
переоцінки
прибуток
статті
додатковий
капітал
фонди
капітал
2

3

4

5

6

7

8

Х

9

10

11

1636915

100929

449482

0

1673

-1690388

0

513674

0

513674

Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та вплив
переходу на нові
та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення
Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду

0

1636915

449482

0

16736

-1690388

100929

513674

0

513674

0

0

0

-485110

0

-

0

-485110

Усього сукупного
доходу:
прибуток/(збиток)

0

0

за рік

485110

інший сукупний
дохід

0

0

0

0

-1924

0

0

-1924

0

-1924

Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат

0

0

0

0

-146

146

0

0

0

0

Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Незареєстрований
статутний капітал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Операції з
акціонерами

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Емісія акцій:
номінальна
вартість

21

903555

0

-449482

0

0

0

0

454073

0

454073

емісійний дохід

16

0

34209

0

0

0

0

0

34209

0

34209

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16, 26

0

-6158

0

0

0

0

0

-6158

0

-6158

анулювання

16

0

-88407

0

0

0

88407

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

21

-9123

0

0

0

0

9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2531347

40573

0

0

14666

-2077822

0

508764

0

508764

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж

Дивіденди
Залишок на
кінець
попереднього

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

0

0

0

0

0

3203

0

3203

0

3203

інший сукупний
дохід

0

0

0

0

3329

0

0

3329

0

3329

Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат

0

0

0

0

-2119

2119

0

0

0

0

Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Незареєстрований
статутний капітал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Операції з
акціонерами

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

купівля

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-29148

0

0

0

29148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Емісія акцій:

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

анулювання
Об'єднання

16

компаній
Дивіденди

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2531347

11425

0

0

15876

-2043352

515296

0

515296

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

Назву
колонки
"Емiсiйнi
рiзницi
та
iнший
додатковий
капiтал"
вважати
"Додатковий
капiтал",
Назву
колонки
"Нерозподiлений
прибуток"
вважати
"Накопичений
дефiцит"
Назву рядка "Емiсiйний дохiд" вважати "Прибуток вiд початкового визнання фiнансування, отриманого вiдматеринської компанiї"
Назву
рядка
"продаж"
вважати
"Податок
на
прибуток,
визнаний
у
складi
капiталу"
Назву
рядка
"Дивiденди"
вважати
"Переведення
дооцiнки
примiщень
у
категорiю
накопиченого
дефiциту"
Назву рядка "анулювання" вважати "Переведення прибутку вiд початкового визнання фiнансування, отриманого вiд материнської
компанiї
у
категорiю
накопиченого
дефiциту"
Назву рядка "Об'єднання компанiй" для попереднього перiоду вважати "Зменшення акцiонерного капiталу на ефект гiперiнфляцiї"
В рядку «Скоригований залишок на початок попереднього перiоду» значення колонки «Додатковi статтi» - 100929 тис.грн. має
вiдображатись у колонцi 4 «Додатковий капiтал».
Затверджено до випуску та підписано
24.04.2017

року

Голова правління

С.В. Наумов
(підпис, ініціали, прізвище)

В.М. Кваша, 0444958888 вн.72011
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Т.Ю. Васильєва
(підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про рух грошових коштів за прямим методом
за 2016 рік

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

234249

240878

Процентні витрати, що сплачені

-97895

-192952

Комісійні доходи, що отримані

69437

62176

Комісійні витрати, що сплачені

-13812

-17245

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

0

310

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

37553

-548

Результат операцій з іноземною валютою

8155

20465

Інші отримані операційні доходи

3639

3359

Виплати на утримання персоналу, сплачені

-84078

-83455

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-92830

-91818

0

0

64418

-58889

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів

0

37000

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

26994

42492

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів

77703

298228

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

2519

8224

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

4531

-2443

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

-436464

-330828

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

300873

-108770

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

0

0

437

56475

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

-607

1022

40404

-57489

-229828

-65

6283

76787

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

-10390000

-10668000

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку
до погашення

10530000

9978000

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів

0

0

Придбання асоційованих компаній

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

25530

4800

Придбання основних засобів

-5790

-3522

Надходження від реалізації основних засобів

2236

3695

Придбання нематеріальних активів

-2308

-8619

Надходження від вибуття нематеріальних активів

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

-63877

-616924

Емісія простих акцій

0

454073

Емісія привілейованих акцій

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

0

0

Викуп власних акцій

0

0

Продаж власних акцій

0

0

Отримання субординованого боргу

0

0

Погашення субординованого боргу

0

-364345

Отримання інших залучених коштів

0

0

Повернення інших залучених коштів

-2088

-2015

Додаткові внески в дочірню компанію

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

0

0

Дивіденди, що виплачені

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

0

0

-2088

87713

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

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

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

105581

421797

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

80020

-164903

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

7

1180769

1345672

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

7

1260789

1180769

Замiсть "Результат операцiй з фiнансовими iнструментами, що облiковуються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток" вважати дохiд отриманий вiд торгiвельних операцiй з
цiнними паперами.
Затверджено до випуску та підписано
24.04.2017

року

Голова правління

С.В. Наумов
(підпис, ініціали, прізвище)

В.М. Кваша, 0444958888 вн.72011
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Т.Ю. Васильєва
(підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2016 рік

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

0

0

Знос та амортизація

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів

0

0

Амортизація дисконту/(премії)

0

0

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

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

0

0

(Нараховані доходи)

0

0

Нараховані витрати

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

0

0

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

0

0

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

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

0

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів

0

0

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

0

0

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках

0

0

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості
клієнтів

0

0

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів

0

0

Чисте зменшення (збільшення) інших активів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

0

0

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

0

0

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

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

0

0

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

0

0

Податок на прибуток, що сплачений

0

0

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

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на
продаж

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку
до погашення

0

0

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів

0

0

Придбання асоційованих компаній

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

0

0

Придбання основних засобів

0

0

Надходження від реалізації основних засобів

0

0

Придбання нематеріальних активів

0

0

Надходження від вибуття нематеріальних активів

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

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

0

0

Емісія простих акцій

0

0

Емісія привілейованих акцій

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

0

0

Викуп власних акцій

0

0

Продаж власних акцій

0

0

Отримання субординованого боргу

0

0

Погашення субординованого боргу

0

0

Отримання інших залучених коштів

0

0

Повернення інших залучених коштів

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

0

0

Дивіденди, що виплачені

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

0

0

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

0

0

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

0

0

Затверджено до випуску та підписано
24.04.2017

року

Голова правління

С.В. Наумов
(підпис, ініціали, прізвище)

Кваша В.М., 0444958888 (вн. 72011)
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Т.Ю. Васильєва
(підпис, ініціали, прізвище)

Примітки
до звіту
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Вступ Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(далi - МСФЗ) за 2016 фiнансовий рiк ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПIРЕУС БАНК
МКБ» (далi – «Банк»). Банк зареєстрований в Українi та є резидентом України. Банк є публiчним акцiонерним
товариством з вiдповiдальнiстю акцiонерiв, обмеженою часткою акцiй, що їм належать, i був утворений
вiдповiдно до законодавства України. Банк був утворений як вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до
законодавства України та зареєстрований Нацiональним банком України (далi – «НБУ») у сiчнi 1994 року за
його попередньою назвою Банк «Левада». У березнi 1999 року назву Банку було змiнено на ВАТ
«Мiжнародний комерцiйний банк». У вереснi 2007 року Piraeus Bank S.A. (Афiни) завершив процес придбання
99,6% акцiонерного капiталу ВАТ «Мiжнародний комерцiйний банк». У березнi 2008 року назву Банку було
змiнено на ВАТ «ПIРЕУС БАНК МКБ». У березнi 2010 року Банк був перереєстрований у публiчне
акцiонерне товариство вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та змiнив свою назву
на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIРЕУС БАНК МКБ». Станом на 31 грудня 2016 року та 31
грудня 2015 року безпосередньою материнською компанiєю Банку та контролюючою стороною Банку є
Piraeus Bank S.A. (Афiни), якому належить 99,99% акцiй Банку. Станом на 31 грудня 2016 року 26,42% акцiй
Piraeus Bank S.A. (Афiни) володiє Hellenic Financial Stability Fund, решта 73,58% акцiй розподiлено мiж
акцiонерами (фiзичними чи юридичними особами), якi не володiють, прямо чи опосередковано, понад 10%
простих акцiй. Також немає простих акцiй, що давали б їх власникам особливi права контролю. Основна
дiяльнiсть. Основна дiяльнiсть Банку включає комерцiйнi банкiвськi операцiї та обслуговування фiзичних осiб
в Українi. Банк здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiї НБУ з лютого 1994 року. Банк є учасником
Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (реєстрацiйне свiдоцтво № 025), що дiє вiдповiдно до Закону
України № 4452-VI «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» вiд 23 лютого 2012 року (зi змiнами).
Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб забезпечує повернення вкладникам депозитiв до 200 тисяч гривень
на одну особу (у 2015 роцi – 200 тисяч гривень) у випадку лiквiдацiї банку. Банк має 22 вiддiлення, з них 17
вiддiленнь, що обслуговують клiєнтiв, (у 2015 роцi – 22 вiддiлень, з них 17 вiддiлень, що обслуговують
клiєнтiв) на територiї України. Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльностi. Юридична адреса та мiсце
здiйснення дiяльностi Банку: вул. Iллiнська, 8, корпус 7, м. Київ, 04070, Україна. Валюта подання фiнансової
звiтностi. Цю фiнансову звiтнiсть подано в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше. Ця фiнансова звiтнiсть
була затверджена до випуску керiвництвом Банку 24 квiтня 2017 року.
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Умови, в яких працює Банк Протягом останнiх рокiв Україна знаходилась у станi полiтичних та економiчних
потрясiнь. Крим, автономна республiка у складi України, був фактично анексований Росiйською Федерацiєю.
У 2016 роцi продовжувався збройний конфлiкт у деяких районах Луганської та Донецької областей. Цi подiї
призвели до зростання рiвня iнфляцiї, девальвацiї нацiональної валюти щодо основних iноземних валют,
зменшення ВВП, нелiквiдностi та волатильностi фiнансових ринкiв. У сiчнi 2016 року набула чинностi угода
про зону вiльної торгiвлi мiж Україною та ЄС. У результатi Росiйська Федерацiя запровадила торгове ембарго
або iмпортнi мита на основнi українськi продукти експорту. У вiдповiдь Україна запровадила аналогiчнi
заходи до росiйської продукцiї. У 2016 роцi офiцiйний рiвень iнфляцiї становив 13.9% у порiвняннi iз 48.7% у
2015 роцi. Враховуючи той факт, що сукупний рiвень iнфляцiї в Українi за три останнi роки не значно
перевищував 100%, керiвництво вважає, що українська економiка не є гiперiнфляцiйною в зв’язку з
уповiльненням темпу iнфляцiї протягом 2016 року та вiдсутностi якiсних характеристик гiперiнфляцiйного
економiчного середовища. ?Економiчна ситуацiя почала стабiлiзуватись у 2016 роцi, що призвело до
зростання ВВП приблизно на 2,3%, порiвняно з 2015 роком, i стабiлiзацiї української гривнi. Це дозволило
Нацiональному банку України послабити деякi валютнi обмеження, запровадженi протягом 2014-2015 рокiв,
включно зi зменшенням обов’язкової частки продажу валютних надходжень до 65% i дозволом здiйснювати
виплату дивiдендiв закордон. Однак, дiю деяких iнших обмежень було подовжено. Для пiдтримки економiки
необхiдне iстотне зовнiшнє фiнансування. Протягом 2015 та 2016 рокiв Україна отримала першi траншi за
механiзмом розширеного фiнансування („МРФ”), узгодженим iз Мiжнародним валютним фондом. Подальша
стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд успiху українського уряду, при
цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї на разi складно передбачити.
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Основнi принципи облiкової полiтики Основа подання iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi на основi принципу iсторичної вартостi, з

коригуваннями на початкове визнання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю та переоцiнку
примiщень, iнвестицiйної нерухомостi, фiнансових активiв для подальшого продажу i фiнансових
iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат.
Основнi принципи облiкової полiтики, що використовувались у ходi пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi,
наведено далi. Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi, якщо не
зазначено iнше. Принцип подальшої безперервної дiяльностi. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на
основi припущення, що Банк здатний продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому
майбутньому. Керiвництво та акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати дiяльнiсть Банку в Українi.
Фiнансовi iнструменти – основнi термiни оцiнки. Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою
вартiстю або амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї. Нижче описано цi методи оцiнки.
Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за зобов’язанням при
звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим свiдченням справедливої вартостi є цiна
на активному ринку. Активний ринок – це ринок, на якому операцiї щодо активiв i зобов’язань мають мiсце iз
достатньою частотою та в достатнiх обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на
поточнiй основi. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку,
оцiнюється як добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов’язанням та їх кiлькостi, що
утримується Банком. Цей принцип дотримується, навiть якщо звичайний денний обсяг торгiв на ринку не є
достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть iнструментiв, якi утримуються Банком, i якщо заява на розмiщення усiєї
позицiї в межах однiєї транзакцiї може вплинути на цiну котирування. Портфель похiдних фiнансових
iнструментiв або iнших фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань, якi не торгуються на активному ринку,
оцiнюється за справедливою вартiстю групи фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань на основi цiни, яка
буде отримана вiд продажу чистої довгої позицiї (активу) за певною групою ризику або вiд продажу чистої
короткої позицiї (зобов’язання) за певною групою ризику при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на
дату оцiнки. Це стосується активiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю на перiодичнiй основi, якщо
Банк: (а) управляє групою фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань на основi чистої позицiї за певним
ринковим ризиком або кредитним ризиком певного контрагента, вiдповiдно до внутрiшньої стратегiї
iнвестування та управлiння ризиками; (б) надає iнформацiю за групами активiв та зобов’язань ключовому
управлiнському персоналу; та (в) ринковi ризики, включаючи термiн їх впливу на фiнансовi активи та
фiнансовi зобов’язання, в основному спiвпадають. Методи оцiнки, зокрема, моделi дисконтованих грошових
потокiв або моделi, що базуються на нещодавнiх операцiях на ринку на загальних умовах або на фiнансових
даних об’єктiв iнвестицiй, застосовуються для оцiнки справедливої вартостi для певних фiнансових
iнструментiв, щодо яких вiдсутня зовнiшня ринкова iнформацiя щодо цiноутворення. Оцiнки справедливої
вартостi аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi наступним чином: (i) 1 Рiвень – це оцiнки за
цiнами котирування (без застосування коригувань) на активних ринках для iдентичних активiв та зобов’язань;
(ii) 2 Рiвень – це методики оцiнки з усiма суттєвими параметрами, наявними для спостереження за активами та
зобов’язаннями, безпосередньо (тобто, цiни) або опосередковано (тобто, визначенi на основi цiн), та (iii) 3
Рiвень – це оцiнки, якi не базуються виключно на наявних на ринку даних (тобто, оцiнка вимагає значного
застосування параметрiв, за якими вiдсутнi спостереження). Перемiщення мiж рiвнями iєрархiї справедливої
вартостi вiдбувається, за припущенням, в кiнцi звiтного перiоду. Див. Примiтку 32. Витрати на проведення
операцiї – це притаманнi витрати, що безпосередньо пов’язанi iз придбанням, випуском або вибуттям
фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати – це витрати, що не були б понесенi, якби операцiя не
здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому
числi працiвникам, якi виступають у якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi
сплачуються регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при
перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за
борговими зобов’язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на
зберiгання. Амортизована вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус
погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв – мiнус будь-яке зменшення
вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають амортизацiю вiдстрочених
витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз
використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi
витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї,
якi переносяться на наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а
включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан. Метод ефективної
процентної ставки – це метод розподiлу процентних доходiв або процентних витрат протягом вiдповiдного
перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки (ефективної процентної ставки) вiд балансової
вартостi iнструмента. Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi
грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх збиткiв за кредитами) точно дисконтуються
протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого
термiну до чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна ставка

використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної
дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад
плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших змiнних факторiв, якi не змiнюються
залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну
дiї iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi
сторонами договору, що є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки. Початкове визнання
фiнансових iнструментiв. Торговi цiннi папери та похiднi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за
справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс
витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому
визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо
iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi
угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або методики оцiнки, якi у якостi
базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв. Усi операцiї iз придбання або продажу
фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом перiоду, визначеного законодавством або традицiями
ринку (угоди «звичайної» купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Банк
зобов’язується здiйснити поставку фiнансового активу. Всi iншi операцiї з придбання фiнансових iнструментiв
визнаються тодi, коли суб’єкт господарювання стає стороною договору про придбання фiнансового
iнструменту. Для визначення справедливої вартостi контрактiв валютного свопу, якi не торгуються на
активному ринку, Банк використовує метод оцiнки на основi дисконтованих грошових потокiв. Мiж
справедливою вартiстю при початковому визнаннi, якою вважається цiна угоди, та сумою, визначеною при
початковому визнаннi з використанням методик оцiнки, можуть виникати рiзницi. Цi рiзницi амортизуються
лiнiйним методом протягом строку контракту валютного свопу. Припинення визнання фiнансових активiв.
Банк списує фiнансовi активи з балансу, коли (а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв
вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть або (б) Банк передав права на отримання грошових потокiв вiд
фiнансових активiв або уклав угоду про передачу, i при цьому (i) також передав в основному всi ризики та
вигоди, пов’язанi з володiнням активами, або (ii) Банк не передав та не залишив в основному всi ризики та
вигоди володiння, але припинив здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не
має практичної можливостi повнiстю продати актив непов’язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень
на перепродаж. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi
можна конвертувати у вiдому суму готiвки за першою вимогою i яким притаманний незначний ризик змiни
вартостi. Всi короткостроковi розмiщення коштiв на мiжбанкiвському ринку, за винятком депозитiв
«овернайт», включено до коштiв в iнших банках. Суми, що стосуються коштiв, використання яких обмежено,
виключаються з грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi
кошти у касi, грошовi кошти на рахунках до запитання та депозити «овернайт» в центральному банку та iнших
банках, використання яких не обмежене. Банк не включає депозитнi сертифiкати НБУ з термiном погашення
до трьох мiсяцiв до грошових коштiв та їх еквiвалентiв та визначає їх як iнструмент iнвестицiйної полiтики.
Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю. Обов’язковi резерви в НБУ.
Залишки грошових коштiв обов’язкового резерву в НБУ облiковуються за амортизованою вартiстю i являють
собою процентнi та безпроцентнi обов’язковi резервнi депозити, що не можуть використовуватися для
фiнансування повсякденних операцiй Банку i, вiдповiдно, не вважаються компонентом грошових коштiв та їх
еквiвалентiв для цiлей складання звiту про рух грошових коштiв. Кошти в iнших банках. Кошти в iнших
банках облiковуються тодi, коли Банк надає банкам-контрагентам грошовi кошти, якi пiдлягають погашенню
на встановлену чи визначену дату; при цьому Банк не має намiру здiйснювати торговi операцiї з дебiторською
заборгованiстю, що виникає. Ця дебiторська заборгованiсть не пов’язана з похiдними фiнансовими
iнструментами та не має ринкових котирувань. Заборгованiсть iнших банкiв облiковується за амортизованою
вартiстю. Кредити та аванси клiєнтам. Кредити та аванси клiєнтам облiковуються, коли Банк надає грошовi
кошти клiєнтам з метою придбання або створення дебiторської заборгованостi, яка не пов’язана з похiдними
фiнансовими iнструментами, не котирується на вiдкритому ринку та має бути погашена на встановлену чи
визначену дату; при цьому Банк не має намiру здiйснювати торговi операцiї з цiєю дебiторською
заборгованiстю. Кредити та аванси клiєнтам облiковуються за амортизованою вартiстю. Знецiнення
фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю. Збитки вiд знецiнення визнаються у складi
прибутку чи збитку за рiк по мiрi їх виникнення у результатi однiєї або декiлькох подiй («збиткових подiй»),
що вiдбулись пiсля початкового визнання фiнансового активу i чинять вплив на суму або строки оцiночних
майбутнiх грошових потокiв, якi пов’язанi з фiнансовим активом або групою фiнансових активiв, якщо цi
збитки можна достовiрно оцiнити. Якщо Банк визначає вiдсутнiсть об’єктивних ознак знецiнення для окремо
оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд його суттєвостi), вiн вiдносить цей актив до групи фiнансових
активiв, що мають схожi характеристики кредитного ризику, та здiйснює їх колективну оцiнку на предмет
знецiнення. Основними факторами, якi враховує Банк при визначеннi знецiнення фiнансового активу, є його
прострочений статус та можливiсть реалiзацiї вiдповiдної застави, за її наявностi. Нижче перелiченi iншi
основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть об’єктивних ознак збитку вiд знецiнення: -

прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може пояснюватись затримкою
у роботi розрахункових систем; - позичальник зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує
отримана Банком фiнансова iнформацiя позичальника; - ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї
позичальника; - платоспроможнiсть позичальника погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або
мiсцевих економiчних умов, якi чинять вплив на дiяльнiсть позичальника; та - вартiсть застави суттєво
зменшилась у результатi погiршення ситуацiї на ринку. Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення
фiнансовi активи об’єднуються у групи на основi схожих характеристик кредитного ризику. Цi
характеристики враховуються при визначеннi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв для групи таких активiв
та є iндикаторами спроможностi дебiтора сплатити суми заборгованостi вiдповiдно до умов договору по
активах, що оцiнюються. Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, що колективно оцiнюються на
предмет знецiнення, розраховуються на основi передбачених договорами грошових потокiв вiд активiв та
досвiду керiвництва стосовно того, якою мiрою цi суми стануть простроченими в результатi минулих
збиткових подiй i якою мiрою такi простроченi суми можна буде вiдшкодувати. Попереднiй досвiд
коригується з урахуванням iснуючих даних, що вiдображають вплив поточних умов, якi не впливали на той
перiод, на якому базується попереднiй досвiд збиткiв, та вилучається вплив тих умов у попередньому перiодi,
якi не iснують на даний момент. Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за
амортизованою вартiстю, переглядаються або iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв
позичальника чи емiтента, знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної процентної
ставки, яка застосовувалася до змiни його умов. Збитки вiд знецiнення завжди визнаються шляхом створення
резерву у сумi, необхiднiй для зменшення балансової вартостi активу до поточної вартостi очiкуваних
грошових потокiв (без урахування майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за
первiсною ефективною процентною ставкою для даного активу. Розрахунок поточної вартостi оцiночних
майбутнiх грошових потокiв забезпеченого заставою фiнансового активу вiдображає грошовi потоки, що
можуть виникнути у результатi набуття кредитором права володiння майном боржника за вирахуванням
витрат на отримання та продаж застави незалежно вiд ступеня ймовiрностi набуття кредитором права
володiння майном боржника. Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення активу зменшується i це
зменшення може бути об’єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення
(наприклад, через пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), то визнаний ранiше збиток вiд знецiнення
сторнується шляхом коригування рахунку резерву. Сума зменшення вiдображається у складi прибутку чи
збитку за рiк. Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд
знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування активу та пiсля визначення
остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум кредитується на рахунок вiдповiдного резерву
збиткiв вiд знецiнення у складi прибутку чи збитку за рiк. Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням. Банк бере
на себе зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, у тому числi зобов’язання з надання кредитiв, акредитиви та
фiнансовi гарантiї. Фiнансовi гарантiї – це безвiдкличнi гарантiї здiйснити платежi у випадку, якщо клiєнт
виявиться неспроможним виконати свої зобов’язання перед третiми сторонами. Фiнансовим гарантiям
притаманний той самий ризик, що i кредитам. Фiнансовi гарантiї та зобов’язання надати кредит спочатку
визнаються за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює сумi отриманої комiсiї. Ця сума амортизується
лiнiйним методом протягом строку iснування зобов’язання, крiм зобов’язань надати кредити, якщо iснує
iмовiрнiсть того, що Банк укладе конкретну кредитну угоду i не очiкує реалiзувати вiдповiдний кредит
протягом короткого перiоду часу пiсля його надання. Така комiсiя за надання кредиту вiдноситься на майбутнi
перiоди та включається до складу балансової вартостi кредиту при початковому визнаннi. Станом на кiнець
кожного звiтного перiоду зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, оцiнюються за найбiльшою з двох сум: (i)
неамортизованого залишку вiдповiдної суми при початковому визнаннi, та (ii) оцiночних витрат, необхiдних
для погашення зобов’язання станом на кiнець звiтного перiоду. Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого
продажу. Ця класифiкацiя включає iнвестицiйнi цiннi папери, якi Банк має намiр утримувати протягом
невизначеного часу i якi можуть бути проданi для покриття потреб лiквiдностi або внаслiдок змiн процентних
ставок, курсу обмiну або цiн акцiй. Банк здiйснює вiдповiдну класифiкацiю iнвестицiйних цiнних паперiв для
подальшого продажу у момент їх придбання. Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу
облiковуються за справедливою вартiстю, з переоцiнкою через iншi сукупнi доходи. Процентнi доходи,
заробленi по боргових цiнних паперах для подальшого продажу, обчислюються за методом ефективної
процентної ставки та вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк. Дивiденди по iнструментах капiталу
для подальшого продажу вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк в момент встановлення права
Банку на одержання виплат i якщо iснує ймовiрнiсть отримання дивiдендiв. Усi iншi елементи змiни
справедливої вартостi вiдображаються у складi iнших сукупних доходiв до моменту списання iнвестицiї з
балансу або її знецiнення; у цей момент кумулятивний прибуток або збиток виключається зi складу iнших
сукупних доходiв та вiдноситься на прибуток чи збиток за рiк. Збитки вiд знецiнення визнаються у складi
прибутку чи збитку за рiк по мiрi їх виникнення в результатi однiєї або кiлькох подiй («збиткових подiй»), що
вiдбулися пiсля початкового визнання iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу. Значне або
тривале зниження справедливої вартостi дольового цiнного паперу до рiвня, нижчого за його первiсну

вартiсть, є свiдченням того, що такий цiнний папiр знецiнений. Накопичений збиток вiд знецiнення, що
оцiнюється як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю мiнус будь-який збиток
вiд знецiнення активу, ранiше визнаний у складi прибутку чи збитку, вилучається з iнших сукупних доходiв та
визнається у прибутку чи збитку за рiк. Збитки вiд знецiнення iнструментiв капiталу не сторнуються, i будь-якi
подальшi доходи визнаються у складi iнших сукупних доходiв. Якщо в наступному перiодi справедлива
вартiсть боргового iнструменту для подальшого продажу збiльшується i це збiльшення може бути об’єктивно
вiднесене до подiї, яка вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення у прибутку чи збитку, то збиток вiд
знецiнення сторнується через прибуток чи збиток за рiк. Цiннi папери, утримуванi до погашення. У цю групу
включаються непохiднi фiнансовi активи, якi котируються на бiржi, з фiксованими або обумовленими
виплатами та фiксованим строком погашення, Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України термiном
погашення до трьох мiсяцiв, якi вiдповiдно до намiру i можливостi керiвництва Банку будуть утримуватися до
погашення. Цiннi папери не класифiкуються як утримуванi до погашення, якщо Банк має право вимагати вiд
емiтента погашення або викупу цих цiнних паперiв до настання строку погашення, оскiльки право
дострокового викупу суперечить намiру утримувати актив до погашення. Керiвництво класифiкує цiннi
папери, утримуванi до погашення, в момент первiсного визнання та переглядає цю класифiкацiю на кiнець
кожного звiтного перiоду. Цiннi папери, утримуванi до погашення, вiдображаються за амортизованою
вартiстю. Iнвестицiйна нерухомiсть. Iнвестицiйна нерухомiсть – це нерухоме майно, яким Банк володiє для
отримання доходу вiд здачi його в оренду чи вiд збiльшення його вартостi, або для обох цих цiлей, i яке Банк
сам не займає. Iнвестицiйна нерухомiсть спочатку облiковується за первiсною вартiстю, що включає витрати
на проведення операцiї, а в подальшому переоцiнюється за справедливою вартiстю, скоригованою для
вiдображення ринкових умов станом на кiнець звiтного перiоду. Справедлива вартiсть iнвестицiйної
нерухомостi – це сума, на яку можна обмiняти об’єкт нерухомостi пiд час здiйснення угоди на загальних
умовах мiж добре обiзнаними непов’язаними сторонами, що дiють на добровiльних засадах. Незалежним
продавцем не є вимушений продавець, який готовий продати об’єкт нерухомостi за будь-якою цiною.
Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є поточнi цiни, якi спостерiгаються на активному ринку
щодо аналогiчної нерухомостi зi схожим мiсцем розташування та в однаковому станi. За вiдсутностi на
активному ринку поточних цiн Банк аналiзує iнформацiю з рiзних джерел, у тому числi: поточнi цiни, що
спостерiгаються на активному ринку щодо об’єктiв нерухомостi, якi вiдрiзняються призначенням, станом та
мiсцерозташуванням, скоригованi з урахуванням цих вiдмiнностей; (a) поточнi цiни, що спостерiгаються на
активному ринку щодо об’єктiв нерухомостi, якi вiдрiзняються призначенням, станом та мiсцерозташуванням,
скоригованi з урахуванням цих вiдмiнностей; (b) цiни останнiх операцiй з аналогiчними об’єктами
нерухомостi, здiйснених на менш активних ринках, скоригованi для вiдображення будь-яких змiн економiчної
ситуацiї, якi вiдбулися пiсля дати здiйснення останнiх операцiй за вказаними цiнами; та (c) прогнози
дисконтованих грошових потокiв, основанi на найбiльш достовiрних оцiнках майбутнiх грошових потокiв з
урахуванням умов будь-яких суттєвих орендних або iнших договорiв i, якщо можливо, об’єктивних зовнiшнiх
даних, таких як поточна орендна плата, яка спостерiгається на ринку щодо аналогiчних об’єктiв нерухомостi зi
схожим мiсцерозташуванням та в однаковому станi, а також використання ставок дисконтування для
вiдображення поточних ринкових оцiнок стосовно невизначеностi суми та строкiв грошових потокiв. Ринкова
вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Банку визначається за звiтами незалежних оцiнювачiв, якi мають визнану
вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю i актуальний досвiд оцiнки нерухомого майна, подiбного за мiсцем
розташування та категорiєю. Iнвестицiйна нерухомiсть, яка знаходиться у процесi вдосконалення або
реконструкцiї для її подальшого використання в якостi iнвестицiйної нерухомостi, продовжує оцiнюватись за
справедливою вартiстю. Зароблений орендний дохiд показується у складi прибутку чи збитку за рiк в iнших
операцiйних доходах. Прибутки та збитки внаслiдок змiн справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi
показуються окремо у складi прибутку чи збитку за рiк. Подальшi витрати капiталiзуються у балансовiй
вартостi активу лише в разi, коли ймовiрно, що Банк отримає вiд цього активу майбутнi економiчнi вигоди, а
його вартiсть можна достовiрно оцiнити. Всi iншi витрати на ремонт та обслуговування визнаються в момент
їх виникнення. Примiщення та обладнання. Примiщення та обладнання облiковуються за первiсною вартiстю,
трансформованою до еквiвалента купiвельної спроможностi української гривнi станом на 31 грудня 2000 року
для активiв, придбаних до 1 сiчня 2001 року, або за сумою переоцiнки, як описано нижче, мiнус накопичена
амортизацiя та резерв на знецiнення, якщо потрiбно. Вартiсть примiщень переоцiнюється з достатньою
регулярнiстю, щоб забезпечити вiдсутнiсть суттєвої рiзницi мiж їхньою балансовою вартiстю та сумою,
визначеною на основi справедливої вартостi, станом на кiнець звiтного перiоду. Збiльшення балансової
вартостi внаслiдок переоцiнки показується за кредитом в iнших сукупних доходах та призводить до
збiльшення суми переоцiнки у складi капiталу. Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує
попереднє збiльшення балансової вартостi того самого активу, включається до iнших сукупних доходiв та
призводить до зменшення суми переоцiнки, ранiше визнаної у складi капiталу. Всi iншi випадки зменшення
балансової вартостi вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк. Резерв переоцiнки примiщень,
показаний у складi капiталу, вiдноситься безпосередньо на накопичений дефiцит у тому випадку, коли сума
переоцiнки реалiзована, тобто коли актив реалiзується або списується, або коли Банк продовжує

використовувати актив. В останньому випадку сума реалiзованої переоцiнки – це рiзниця мiж сумою
амортизацiї, розрахованої на основi переоцiненої балансової вартостi активу, та сумою амортизацiї,
розрахованої на основi первiсної вартостi активу. Накопичена амортизацiя на дату переоцiнки виключається з
валової балансової вартостi активу, а чиста вартiсть трансформується до вартостi переоцiнки активу.
Керiвництво скоригувало балансову вартiсть примiщень, оцiнену на пiдставi оцiночної моделi станом на
кiнець звiтного перiоду iз використанням наявних ринкових даних, i переконане у наявностi достатнiх
ринкових даних для визначення справедливої вартостi, щоб пiдтвердити скориговану справедливу вартiсть.
Всi iншi компоненти примiщень та обладнання облiковуються за первiсною вартiстю мiнус накопичена
амортизацiя та збитки вiд знецiнення (за наявностi). Витрати на ремонт та технiчне обслуговування
визнаються витратами по мiрi їх виникнення. Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв
капiталiзуються iз наступним списанням замiненого компоненту. Станом на кiнець кожного звiтного перiоду
керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення примiщень та обладнання. Якщо такi ознаки iснують,
керiвництво Банку розраховує вартiсть вiдшкодування, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус
витрати на продаж або вартостi використання, залежно вiд того, яка з цих сум бiльша. Балансова вартiсть
зменшується до вартостi вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк
у сумi перевищення величини знецiнення над попередньою додатною переоцiнкою, яка вiдображена у складi
капiталу. Збиток вiд знецiнення, 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 активiв визначаються
шляхом порiвняння суми надходжень iз балансовою вартiстю та визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк
(в iнших операцiйних доходах або витратах). Амортизацiя. Амортизацiя на землю та незавершене будiвництво
не нараховується. Амортизацiя iнших компонентiв примiщень та обладнання розраховується прямолiнiйним
методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної вартостi або вартостi оцiнки до лiквiдацiйної вартостi
протягом строку корисного використання активу: Строки експлуатацiї (у роках) Примiщення 50 Транспортнi
засоби 7 Комп’ютерне та офiсне обладнання 4-6 Вдосконалення орендованого майна протягом строку оренди
Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Банк отримав би у теперiшнiй момент вiд продажу цього
активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї даного активу вiдповiдав
строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку корисного використання. Лiквiдацiйна
вартiсть активiв та строки їх корисного використання переглядаються та, за необхiдностi, коригуються станом
на кiнець кожного звiтного перiоду. Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи Банку мають кiнцевий термiн
використання та включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення. Придбанi лiцензiї на
комп’ютерне програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат, понесених на придбання та введення в
експлуатацiю програмного забезпечення. Витрати, безпосередньо пов’язанi з розробкою унiкальних
програмних продуктiв, якi можуть бути iдентифiкованi, контролюються Банком i, ймовiрно, принесуть
додатковi економiчнi вигоди, що перевищують витрати, облiковуються у складi нематерiальних активiв.
Капiталiзованi витрати включають витрати на персонал, який займається розробкою програмного
забезпечення, та вiдповiдну частину накладних витрат. Усi iншi витрати, пов’язанi з програмним
забезпеченням (наприклад, його обслуговуванням), вiдносяться на видатки по мiрi їх здiйснення. Амортизацiя
на капiталiзоване програм-не забезпечення нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваного
строку його використання, який становить 4 роки. Оперативна оренда. У випадках, коли Банк виступає
орендарем в рамках оренди, за якою всi ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, не передаються
орендодавцем Банку, загальна сума орендних платежiв включається до складу прибутку чи збитку за рiк
рiвними частинами протягом строку оренди. Якщо активи надаються в оперативну оренду, оренднi платежi,
що пiдлягають отриманню, визнаються як оренднi доходи рiвними частинами протягом строку оренди.
Заборгованiсть перед iншими банками. Заборгованiсть перед iншими банками облiковується з моменту
надання Банку грошових коштiв або iнших активiв банками-контрагентами. Непохiднi фiнансовi зобов’язання
облiковуються за амортизованою вартiстю. Якщо Банк купує власну заборгованiсть, зобов’язання
виключається з балансу, а рiзниця мiж балансовою вартiстю зобов’язання та сплаченою сумою вiдноситься на
фiнансовий результат вiд дострокового погашення заборгованостi. Якщо умови фiнансового зобов'язання
переглядаються, i переглянутi умови суттєво вiдрiзняються вiд попереднiх умов, нове фiнансове зобов'язання
первiсно визнається за справедливою вартiстю. Переглянутi умови фiнансового зобов'язання суттєво
вiдрiзняються вiд попереднiх умов цього зобов'язання, якщо поточна вартiсть майбутнiх грошових потокiв
вiдповiдно до нових умов, дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою, вiдрiзняється вiд
балансової вартостi цього зобов'язання бiльш нiж на 10%. Кошти клiєнтiв. Кошти клiєнтiв включають
непохiднi фiнансовi зобов’язання перед фiзичними особами, державними або корпоративними клiєнтами та
облiковуються за амортизованою вартiстю. Похiднi фiнансовi iнструменти. Похiднi фiнансовi iнструменти, що
включають валютнi свопи та форварднi контракти, облiковуються за справедливою вартiстю. Всi похiднi
фiнансовi iнструменти вiдображаються як активи, коли їхня справедлива вартiсть позитивна, i як зобов’язання,
коли їхня справедлива вартiсть негативна. Змiни справедливої вартостi похiдних iнструментiв вiдносяться на
прибуток чи збиток за рiк. Банк не застосовує хеджування. Податок на прибуток. У цiй фiнансовiй звiтностi

оподаткування показано вiдповiдно до вимог законодавства iз використанням податкових ставок та
законодавчих норм, якi дiяли або фактично були введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати або
кредит з податку на прибуток включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування i вiдображаються у
складi прибутку чи збитку за рiк, якщо тiльки вони не мають бути вiдображенi в iнших сукупних доходах або
безпосередньо у складi капiталу у зв’язку з тим, що вони стосуються операцiй, якi також вiдображенi у цьому
самому або iншому перiодi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу. Поточний податок
– це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними вiдшкодована стосовно
оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попереднi перiоди. Оподатковуваний прибуток або
збиток базується на оцiночних показниках, якщо фiнансова звiтнiсть ухвалюється до моменту подання
вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi
адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом
балансових зобов’язань вiдносно перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв та зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових
рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов’язання у результатi операцiї, яка не є
об’єднанням компанiй i яка не впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний прибуток. Активи та
зобов’язання з вiдстроченого оподаткування визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi введенi
в дiю або практично були введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду i якi, як очiкується,
застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi податковi
збитки. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та
перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання
оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. Невизначенi податковi
позицiї. Керiвництво оцiнює невизначенi податковi позицiї Банку станом на кiнець кожного звiтного перiоду.
Зобов’язання, що вiдображаються щодо податку на прибуток, визначаються керiвництвом як позицiї iз
невисокою iмовiрнiстю того, що їх вдасться вiдстояти у випадку виникнення претензiй з боку податкових
органiв. Така оцiнка виконується виходячи з тлумачення Банком податкового законодавства, яке є чинним або
фактично набуло чинностi на кiнець звiтного перiоду, та будь-якого вiдомого рiшення судових або iнших
органiв з подiбних питань. Зобов’язання зi штрафiв, процентiв та податкiв, крiм тих, що пов’язанi з
оподаткуванням прибутку, визнаються на пiдставi розрахованих керiвництвом витрат, необхiдних для
врегулювання зобов’язання станом на кiнець звiтного перiоду. Резерви за зобов’язаннями. Резерви за
зобов’язаннями – це зобов’язання нефiнансового характеру iз невизначеним строком або сумою. Резерви
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли Банк має теперiшнє юридичне або конструктивне зобов’язання у
результатi минулих подiй i коли iснує iмовiрнiсть того, що для погашення такого зобов’язання потрiбне буде
вiдволiкання ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму цього зобов’язання можна розрахувати з
достатнiм рiвнем точностi. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська
заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, якщо контрагент виконав
свої зобов’язання за угодою, i облiковується за амортизованою вартiстю. Акцiонерний капiтал. Простi акцiї
показанi у складi капiталу. Витрати, безпосередньо пов’язанi з емiсiєю нових акцiй, показуються у складi
капiталу як зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв. Перевищення справедливої вартостi
внесених у капiтал сум над номiнальною вартiстю випущених акцiй облiковується у складi капiталу як
емiсiйний дохiд. Додатковий капiтал. Додатковий капiтал визнається, коли акцiонери Банку надають кошти у
формi, iншiй, нiж внески до акцiонерного капiталу. До складу додаткового капiталу включається прибуток вiд
початкового визнання заборгованостi перед материнською компанiєю за ставками, що нижче нiж тi, що
пропонуються непов’язаним сторонам. В подальшому такий додатковий капiтал переноситься на
нерозподiлений прибуток у сумi, що вiдповiдає частинi прибутку вiд початкового визнання, яка визнана у звiтi
про прибутки та збитки у вiдповiдному перiодi. Дивiденди. Дивiденди показуються у складi капiталу в перiодi,
в якому вони були оголошенi. Будь-якi дивiденди, оголошенi пiсля закiнчення звiтного перiоду, але до
ухвалення фiнансової звiтностi до випуску, описуються у Примiтцi «Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду».
Основою розподiлу визначено нерозподiлений прибуток. Визнання доходiв та витрат. Процентнi доходи та
витрати за всiма борговими iнструментами облiковуються вiдповiдно до методу нарахування iз використанням
методу ефективної процентної ставки. Цей метод включає до складу процентних доходiв та витрат i
розподiляє протягом всього перiоду дiї усi комiсiї, якi виплачують або отримують сторони договору i якi є
невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки, витрати за угодою, а також усi iншi премiї та дисконти.
?Комiсiйнi, якi є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки, включають комiсiйнi, отриманi або
сплаченi у зв’язку iз формуванням або придбанням фiнансового активу чи випуском фiнансового зобов’язання
(наприклад, комiсiйнi за оцiнку кредитоспроможностi, оцiнку чи облiк гарантiй або застави, врегулювання
умов надання iнструменту та обробку документiв за угодою). Комiсiйнi за зобов’язання iз надання кредиту за
ринковими процентними ставками, отриманi Банком, є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки,
якщо iснує iмовiрнiсть того, що Банк укладе конкретний кредитний договiр та не плануватиме реалiзацiї
кредиту протягом короткого перiоду часу пiсля його надання. Банк не вiдносить зобов’язання iз надання

кредитiв до фiнансових зобов’язань, що вiдображаються за справедливою вартiстю через фiнансовий
результат. Якщо виникають сумнiви щодо можливостi погашення кредитiв або iнших боргових iнструментiв,
їх вартiсть зменшується до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв, пiсля чого процентний дохiд
облiковується на основi ефективної процентної ставки по даному iнструменту, що використовувалась для
оцiнки збитку вiд знецiнення. Всi iншi виплати, комiсiйнi та iншi доходи i витрати, як правило, облiковуються
за методом нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, що визначається як частка
фактично наданої послуги у загальному обсязi послуг, якi мають бути наданi. Перерахунок iноземної валюти.
Функцiональною валютою Банку є валюта первинного економiчного середовища, в якому працює Банк.
Функцiональною валютою та валютою подання Банку є нацiональна валюта України – українська гривня.
Монетарнi активи та зобов’язання перераховуються у функцiональну валюту Банку за офiцiйним обмiнним
курсом НБУ станом на кiнець кожного вiдповiдного звiтного перiоду. Доходи i збитки вiд курсових рiзниць,
що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов’язань у
функцiональну валюту Банку за офiцiйними обмiнними курсами НБУ на кiнець року, вiдображаються у складi
прибутку чи збитку за рiк. Перерахунок за курсами обмiну на кiнець року не застосовується до немонетарних
статей, якi оцiнюються за первiсною вартiстю. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю,
в iноземнiй валютi, в тому числi iнвестицiї в iнструменти капiталу, перераховуються за курсами обмiну на
дату визначення справедливої вартостi. Вплив змiн обмiнного курсу на справедливу вартiсть немонетарних
статей, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, облiковується у складi прибуткiв або збиткiв вiд змiни
справедливої вартостi. Основнi курси обмiну, що використовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi,
були такими: 31 грудня 2016 р., гривень 31 грудня 2015 р., гривень 1 долар США 27,190858 24,000667 1 євро
28,422604 26,223129 1 росiйський рубль 0,45113 0,32931 Взаємозалiк. Взаємозалiк фiнансових активiв та
зобов’язань, з подальшим включенням до звiту про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може
здiйснюватися лише у випадку iснування юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є
намiр провести розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за
зобов’язаннями. При цьому право на взаємозалiк (а) не повинне залежати вiд майбутнiх подiй та (б) повинне
мати юридичну силу в усiх наступних обставинах: (i) у ходi ведення звичайної комерцiйної дiяльностi, (ii) у
разi невиконання зобов'язань за платежами (подiя дефолту) та (iii) у випадку неплатоспроможностi чи
банкрутства. Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування. Витрати на заробiтну плату, єдиний соцiальний
внесок, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а також негрошовi винагороди нараховуються у тому
роцi, в якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками Банку. У Банку вiдсутнє юридичне або
конструктивне зобов’язання здiйснити пенсiйнi або iншi подiбнi виплати, крiм платежiв за планом iз
встановленими внесками вiдповiдно до законодавства. Звiтнiсть за сегментами. Банк не розкриває iнформацiю
вiдповiдно до положень МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти» оскiльки його цiннi папери вiдкрито не продаються та
не купуються, а також Банк не планує надавати свою фiнансову звiтнiсть вiдповiдним органам у зв'язку з
розмiщенням будь-яких видiв фiнансових iнструментiв на вiдкритому ринку цiнних паперiв. ? Змiни у форматi
фiнансової звiтностi. За потреби, порiвняльнi данi були скоригованi для приведення їх у вiдповiднiсть змiнам у
форматi фiнансової звiтностi за поточний рiк. Подання статей звiту про фiнансовий стан в порядку лiквiдностi.
У Банку немає чiтко визначеного операцiйного циклу, i тому Банк не представляє окремо короткостроковi та
довгостроковi активи i зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан. Замiсть цього активи та зобов'язання
представленi в порядку лiквiдностi. У таблицi, поданiй далi, представлена iнформацiя по кожному рядку звiту
про фiнансовий стан, в якiй об'єднанi суми, залежно вiд очiкуваних строкiв вiдшкодування або погашення. 31
грудня 2016 року 31 грудня 2015 року Суми, очiкуванi до погашення/ повернення Суми, очiкуванi до
погашення/ повернення У тисячах гривень Протягом 12 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду Пiсля 12
мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду Всього Протягом 12 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду Пiсля
12 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду Всього АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти та обов’язковi
резерви 1 259 403 - 1 259 403 1 180 769 - 1 180 769 Кошти в iнших банках 10 179 - 10 179 34 025 - 34 025
Кредити та аванси клiєнтам 619 742 452 260 1 072 002 598 090 429 619 1 027 709 Iнвестицiйнi цiннi папери для
подальшого продажу 139 101 110 441 249 542 - 16 440 16 440 Цiннi папери, утримуванi до погашення 551 062 551 062 696 298 - 696 298 Iнвестицiйна нерухомiсть - 45 285 45 285 - 61 471 61 471 Передоплата з поточного
податку на прибуток 5 808 - 5 808 5 808 - 5 808 Вiдстрочений актив з податку на прибуток - 54 388 54 388 - 55
822 55 822 Нематерiальнi активи - 11 238 11 238 - 13 549 13 549 Примiщення та обладнання - 58 588 58 588 - 63
534 63 534 Iншi фiнансовi активи 973 - 973 2 858 - 2 858 Iншi активи 10 370 - 10 370 13 395 910 14 305
ВСЬОГО АКТИВИ 2 596 638 732 200 3 328 838 2 531 243 641 345 3 172 588 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Заборгованiсть
перед iншими банками 604 602 362 353 966 955 504 115 700 550 1 204 665 Кошти клiєнтiв 1 730 029 378 1 730
407 1 330 323 24 248 1 354 571 Iншi залученi кошти 625 2 556 3 181 - 5 275 5 275 Резерви за зобов’язаннями 7
734 - 7 734 7 734 - 7 734 Iншi фiнансовi зобов’язання 89 454 - 89 454 79 850 - 79 850 Iншi зобов’язання 9 930 5
881 15 811 6 606 5 123 11 729 ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 2 442 374 371 168 2 813 542 1 928 628 735 196 2 663
824
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Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики Банк
використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у фiнансовiй звiтностi, та на

балансову вартiсть активiв i зобов’язань протягом наступного фiнансового року. Розрахунки та судження
постiйно переглядаються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi
на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень,
якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Банку також використовує професiйнi судження при
застосуваннi облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування
балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають: ?Збитки вiд
знецiнення кредитiв та авансiв. Банк регулярно аналiзує свої кредитнi портфелi для оцiнки знецiнення. При
визначеннi того, чи необхiдно вiдображати збиток вiд знецiнення у складi прибутку чи збитку за рiк, Банк
використовує припущення щодо того, чи є у наявностi данi, якi вказують на зменшення очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв вiд кредитного портфелю, яке можна вимiряти до того, як це зменшення можна зiставити з
конкретним активом у цьому портфелi. Такi ознаки можуть включати iснуючi данi, що вказують на негативнi
змiни платоспроможностi позичальникiв, що входять до складу групи, або нацiональних чи мiсцевих
економiчних умов, що спiввiдносяться з дефолтами по активах у групi. Керiвництво використовує оцiнки, якi
базуються на попередньому досвiдi збиткiв для активiв iз характеристиками кредитного ризику та
об’єктивними ознаками знецiнення, схожими з даним портфелем, при визначеннi майбутнiх грошових потокiв.
Методологiя та припущення, що використовуються для оцiнки як строкiв, так i сум майбутнiх грошових
потокiв, регулярно переглядаються для зменшення будь-якої рiзницi мiж оцiнкою збиткiв та фактичним
досвiдом збиткiв. Станом на 31 грудня 2016 року сума кредитiв та авансiв клiєнтам cтановила: - для кредитiв,
що оцiнюються на колективнiй основi 1 018 226 тисяч гривень (у 2015 роцi – 972 361 тисяча гривень) та
сформована сума резервiв пiд них 51 695 тисяч гривень (у 2015 роцi - 52 876 тисяч гривень); - для кредитiв, що
оцiнюються на iндивiдуальнiй основi 1 260 334 тисячi гривень (у 2015 роцi – 1 776 730 тисяч гривень) та
сформована сума резервiв пiд них 1 154 863 тисячi гривень (у 2015 роцi - 1 667 506 тисяч гривень). При цьому
вартiсть кредитiв з 100% резервом була 527 653 тисячi гривень (у 2015 роцi 913 749 тисяч гривень).
Збiльшення або зменшення фактичних збиткiв на 10% у порiвняннi з оцiночною сумою збиткiв за кредитами,
якi оцiнюються на колективнiй основi, призвело б до збiльшення або зменшення збиткiв вiд знецiнення
кредитiв на 5 169 тисяч гривень (у 2015 роцi – на 5 388 тисяч гривень), вiдповiдно. Збитки вiд знецiнення
окремих значних кредитiв визначенi на пiдставi оцiнки дисконтованих майбутнiх грошових потокiв вiд
окремих кредитiв з урахуванням їх погашення та реалiзацiї будь-яких активiв, наданих у заставу як
забезпечення кредитiв. Збiльшення або зменшення на 10% фактичних збиткiв у порiвняннi з розрахунковими
майбутнiми дисконтованими грошовими потоками вiд окремих значних кредитiв внаслiдок можливих
вiдмiнностей у сумах та строках грошових потокiв призвело б до збiльшення збиткiв вiд знецiнення кредитiв
на 62 721 тисячу гривень або до зменшення збиткiв вiд знецiнення кредитiв на 115 486 тисяч гривень (у 2015
роцi – до збiльшення збиткiв вiд знецiнення кредитiв на 75 376 тисяч гривень або до зменшення збиткiв вiд
знецiнення кредитiв на 166 751 тисячу гривень), вiдповiдно. Податкове законодавство. Податкове
законодавство України припускає можливiсть рiзних тлумачень. Див. Примiтку 30. Визнання вiдстроченого
активу з податку на прибуток. Вiдстрочений податковий актив вiдображається в облiку лише тодi, коли iснує
ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна здiйснити залiк
тимчасових рiзниць, що зменшують податкову базу. Перенесення податкового збитку на майбутнiй перiод
визнається виходячи з судження керiвництва, що отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який
можна буде зменшити на невикористанi податковi збитки, є ймовiрним, та що строк дiї цих податкових
збиткiв не закiнчується згiдно з чинним податковим законодавством. Станом на 31 грудня 2016 року
вiдстрочений податковий актив визнаний у сумi 54 388 тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року – 55 822 тисячi
гривень). Оцiнка майбутнiх оподатковуваних прибуткiв, використання якого є можливим у майбутньому,
базується на трирiчному бiзнес-планi, який готує керiвництво. Ключовi припущення, якi формують основу
очiкувань керiвництва - це стабiлiзацiя економiки України та вiдновлення прибутковостi банкiвського сектору
у 2017 роцi, помiрне зростання кредитного портфелю та зменшення резервiв на покриття збиткiв за кредитами
внаслiдок очiкуваного покращення економiчної ситуацiї. З огляду на прогнозованi майбутнi прибутки в 20172018 роках та той факт, що поточне законодавство України не встановлювало обмежень щодо термiну
використання перенесених податкових збиткiв, керiвництво вважає, що визнання вiдстроченого податкового
аткиву є доречним та об ґрунтованим у зазначенiй вище сумi. Принцип подальшої безперервної дiяльностi.
Керiвництво пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу подальшої безперервної дiяльностi.
Керiвництво переконане у спроможностi Банку продовжувати свою дiяльнiстю як безперервно функцiонуюче
пiдприємство у довгостроковiй перспективi та у вiдновленнi дохiдностi його дiяльностi у майбутньому.
Збитки, понесенi у минулих роках протягом перiоду фiнансової кризи та пiсля неї, повиннi вважатись
одноразовою подiєю, спричиненою рiзким економiчним спадом та погiршенням кредитного портфелю,
сформованого до кризи. Початкове визнання операцiй з пов’язаними сторонами. У ходi звичайної дiяльностi
Банк здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. МСБО 39 вимагає облiковувати фiнансовi iнструменти при
початковому визнаннi за справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для того щоб
визначити, чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або неринковими ставками, використовуються

професiйнi судження. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй з
непов’язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки. Умови операцiй з пов’язаними сторонами
описанi у Примiтцi 34. Як описано у Примiтцi 16, протягом 2015 року прибуток вiд початкового визнання
заборгованостi перед материнською компанiєю за ставками, що нижче нiж тi, що пропонуються непов’язаним
сторонам у сумi 34 209 тисяч гривень за вирахуванням впливу вiдстроченого податку на прибуток у сумi 6 158
тисяч гривень, був облiкований безпосередньо у складi капiталу як додатковий капiтал. Протягом 2016 року
залучення коштiв вiд материнської компанiї вiдбувалось за ринковими ставками i прибуток вiд початкового
визнання вiдповiдної заборгованостi не визнавався. Справедлива вартiсть примiщень та iнвестицiйної
нерухомостi. Як зазначено у Примiтцi 3, примiщення та iнвестицiйна нерухомiсть Банку проходять регулярну
переоцiнку. Переоцiнка проводиться на основi результатiв оцiнки, яку виконує незалежна фiрма-оцiнювач.
Основою оцiнки є метод порiвняння продажiв. У ходi переоцiнки незалежнi оцiнювачi використовують
професiйнi судження та оцiнки для визначення аналогiв будiвель, що використовуються при застосуваннi
методу порiвняння продажiв. Змiни у припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу
вартiсть, яка вiдображається у звiтностi. Оцiнка базувалась на порiвняннi продажiв аналогiчних об’єктiв, цiна
за один квадратний метр яких коливалась вiд 5 154 гривнi до 57 507 гривень (у 2015 роцi – вiд 4 886 гривнi до
58 022 гривень) для будiвель та незавершеного будiвництва та вiд 2 475 гривень до 59 799 гривень (у 2015 роцi
– вiд 771 гривень до 59 680 гривень) для iнвестицiйної нерухомостi, залежно вiд мiсця розташування об’єкту.
Якби цiна за квадратний метр вiдрiзнялась на +/-5%, справедлива вартiсть примiщень та незавершеного
будiвництва станом на 31 грудня 2016 року була б на 2 279 тисяч гривень бiльше або на 2 279 тисяч гривень
менше (у 2015 роцi – на 2 235 тисяч гривень бiльше або на 2 235 тисяч гривень менше) та iнвестицiйної
нерухомостi – на 2 264 тисячi гривень бiльше або 2 264 тисячi гривень менше (у 2015 роцi – на 3 074 тисячi
гривень бiльше або 3 074 тисячi гривень менше).
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Запровадження нових або переглянутих стандартiв та тлумачень У поточному роцi такi новi i переглянутi
стандарти та тлумачення були прийнятi до застосування: • Поправки до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова
звiтнiсть», МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї щодо часток в iнших пiдприємствах» та МСБО 28 «Iнвестицiї в
асоцiйованi та спiльнi пiдприємства» (2011) – Iнвестицiйнi пiдприємства: застосування виключення щодо
консолiдацiї; • Поправки до МСФЗ 11 «Спiльна дiяльнiсть» – Облiк операцiй придбання часток у спiльнiй
дiяльностi; • Поправки до МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» – Iнiцiатива щодо розкриття iнформацiї; •
Поправки до МСБО 16 «Основнi засоби» та МСБО 38 «Нематерiальнi активи» – Роз’яснення щодо
застосування прийнятних методiв облiку зносу та амортизацiї; • Поправки до МСБО 16 «Основнi засоби» та
МСБО 41 «Сiльське господарство» – Сiльське господарство: плодоноснi рослини; • МСФЗ 14 «Вiдстроченi
рахунки тарифного регулювання»; • Поправки до МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» – Застосування
методу участi в капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi; • Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2012-2014
рокiв. Прийняття до застосування стандартiв та поправок до стандартiв не завдало жодного впливу на
фiнансовий стан або показники дiяльностi Банку, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, i не призвели до будьяких змiн в облiковiй полiтицi Банку та сумах, вiдображених за поточний або попереднi роки.
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Стандарти i тлумачення випущенi, але якi ще не набули чинностi Банк не застосовував таких нових i
переглянутих МСФЗ, якi були випущенi, але iще не набули чинностi: Стандарти/тлумачення Набувають
чинностi для рiчних облiкових перiодiв, якi починаються на або пiсля Поправки до МСБО 12 «Податок на
прибуток» – Визнання вiдстрочених податкових активiв стосовно нереалiзованих збиткiв 1 сiчня 2017 року
Поправки до МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» – Iнiцiатива щодо розкриття iнформацiї 1 сiчня 2017
року МСФЗ 15 «Доходи вiд реалiзацiї за договорами з клiєнтами» (та Поправки до МСФЗ 15) 1 сiчня 2018
року МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» 1 сiчня 2018 року Поправки до МСФЗ 2 «Платiж на основi акцiй» –
Класифiкацiя та оцiнка операцiй iз виплатами на основi акцiй 1 сiчня 2018 року МСФЗ 16 «Оренда» 1 сiчня
2019 року Поправки до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» та МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi
та спiльнi пiдприємства» – Продаж або внесок активiв мiж iнвестором та його асоцiйованим або спiльним
пiдприємством Дата набуття чинностi не визначена КТМФЗ 22 «Операцiї в iноземнiй валютi та передоплата
вiдшкодування» 1 сiчня 2018 року Поправки до МСФЗ 4 «Застосування МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти»
разом iз МСФЗ 4 «Страховi контракти» 1 сiчня 2018 року МСБО 40 «Переведення об’єктiв iнвестицiйної
нерухомостi» 1 сiчня 2018 року Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2014-2016 рокiв 1 сiчня 2017 року
МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка” (змiнений у липнi 2014 року i вступає в силу для
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Нижче описанi основнi особливостi
нового стандарту: • Фiнансовi активи вимагається вiдносити до трьох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi у
подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за
справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та фiнансовi активи, якi у
подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат.
Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi органiзацiї, що використовується для
управлiння фiнансовими активами, i результатiв аналiзу того факту, чи договiрнi грошовi потоки є виключно
виплатами основної суми боргу та процентiв. Якщо борговий iнструмент утримується для отримання

грошових потокiв, вiн може облiковуватись за амортизованою вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю
виключно виплат основної суми боргу та процентiв. Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю виключно
виплат основної суми боргу та процентiв i утримуються в портфелi, коли органiзацiя одночасно отримує
потоки грошових коштiв вiд активiв i продає активи, можуть вiдноситись у категорiю за справедливою
вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, що мають грошовi потоки, якi не
є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв, слiд оцiнювати за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдносяться на фiнансовий результат (наприклад, похiднi фiнансовi iнструменти). Вбудованi похiднi фiнансовi
iнструменти бiльше не вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а враховуються при оцiнцi вiдповiдностi
критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв. • Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди
оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни
справедливої вартостi в iншому сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо
iнструмент капiталу утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi прибутку
чи збитку. • Бiльшiсть вимог МСБО 39 щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань були перенесенi
до МСФЗ 9 без змiн. Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що органiзацiя буде зобов’язана показувати у складi
iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному ризику фiнансових зобов’язань, вiднесених до
категорiї за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. • МСФЗ 9 вводить нову
модель для визнання збиткiв вiд знецiнення – модель очiкуваних кредитних збиткiв. В основi цiєї моделi
лежить триетапний пiдхiд, в межах якого аналiзується змiна кредитної якостi фiнансових активiв пiсля їх
початкового визнання. На практицi новi правила означають, що органiзацiї будуть зобов’язанi негайно
облiковувати збиток у сумi очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв при початковому визнаннi фiнансових
активiв, якi не мають кредитного знецiнення (чи для дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю – у
сумi очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї такої заборгованостi). У разi суттєвого зростання
кредитного ризику, знецiнення оцiнюється iз використанням очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї
фiнансового активу, а не очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв. Ця модель передбачає операцiйнi
спрощення дебiторської заборгованостi за орендою та основною дiяльнiстю. • Переглянутi умови до облiку
хеджування забезпечують бiльш тiсний зв'язок облiку з управлiнням ризиками. Стандарт надає органiзацiям
можливiсть вибору облiкової полiтики, яка передбачає застосування вимог МСФЗ 9 до облiку хеджування або
продовження застосування МСБО 39 до всiх хеджiв, оскiльки наразi в стандартi не вказанi принципи облiку
макрохеджування. Очiкується, що цей стандарт матиме iстотний вплив на сформованi Банком резерви на
покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв. МСФЗ 15 «Доходи вiд реалiзацiї за договорами з клiєнтами»
(випущений 28 травня 2014 року i вступає у силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля
цiєї дати). Цей новий стандарт вводить основний принцип обов’язкового визнання виручки за цiною операцiї у
випадку передачi товарiв чи послуг клiєнту. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко iдентифiкованi,
повиннi визнаватись окремо, а будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило,
повиннi вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин змiнюється, слiд
визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику сторнування. Витрати, понесенi у зв’язку з
гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати протягом перiоду
надходження вигод вiд контракту. МСФЗ 16 «Оренда» (випущений у сiчнi 2016 року i вступає у силу для
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). Новий стандарт визначає принципи
визнання, оцiнки та розкриття iнформацiї у звiтностi щодо операцiй оренди. Всi договори оренди призводять
до отримання орендарем права використання активу з моменту початку дiї договору оренди, а також до
отримання фiнансування, якщо оренднi платежi здiйснюються протягом перiоду часу. Вiдповiдно до цього
МСФЗ 16 скасовує класифiкацiю оренди як операцiйної чи фiнансової, як це передбачено МСБО 17, натомiсть,
вводить єдину модель облiку операцiй оренди для орендарiв. Орендарi повиннi будуть визнавати: (а) активи i
зобов’язання щодо всiх договорiв оренди з термiном дiї понад 12 мiсяцiв, за винятком випадкiв, коли вартiсть
об’єкта оренди є незначною; i (б) амортизацiю об’єктiв оренди окремо вiд процентiв за орендними
зобов’язаннями у звiтi про прибутки та збитки. Щодо облiку оренди в орендодавця, МСФЗ 16, по сутi, зберiгає
вимоги до облiку, передбаченi МСБО 17. Таким чином, орендодавець продовжує класифiкувати договори
оренди в якостi операцiйної чи фiнансової оренди i, вiдповiдно, по-рiзному вiдображати їх у звiтностi. Змiни
до МСБО 40 «Переведення об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi». Змiни роз'яснюють, що органiзацiя може
переводити об'єкт в категорiю або з категорiї iнвестицiйної нерухомостi тiльки тодi, коли є свiдчення змiни
характеру його використання. Змiни пiдкреслюють, що змiни намiрiв керiвництва недостатньо для здiйснення
такого переведення об'єкта. Стандарт мiстить перелiк свiдчень змiни характеру використання, який деякими
сприймався як повний перелiк. Змiни роз'яснили, що цей перелiк мiстить лише приклади таких свiдчень.
Поправки застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати,
дозволяється застосування до цiєї дати. Органiзацiї можуть застосовувати змiни ретроспективно (тiльки якщо
це можливо без оцiнки минулих подiй на пiдставi iнформацiї, що з’явилася пiзнiше) або перспективно. Наразi
керiвництво здiйснює оцiнку впливу вiд прийняття до застосування МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», МСФЗ
15 «Доходи вiд реалiзацiї за договорами з клiєнтами», МСФЗ 16 «Оренда» та змiни до МСБО 40 «Переведення
об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi». Щодо iнших стандартiв та тлумачень, то, за оцiнками керiвництва, їх

прийняття до застосування у майбутнiх перiодах не завдасть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
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Грошовi кошти та їх еквiваленти та обов’язковi резерви У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк Грошовi кошти у
касi 65 635 55 040 Залишки на рахунку в НБУ 274 627 48 209 Кореспондентськi рахунки та депозити
«овернайт» в iнших банках: - Україна 1 566 4 401 - iншi країни 918 961 1 073 119 Мiнус: резерв на знецiнення
коштiв в iнших банках (1 386) - Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв та обов’язкових резервiв 1 259 403
1 180 769 Починаючи з серпня 2014 року встановлено, що банки України резервують i зберiгають кошти
обов'язкових резервiв на кореспондентському рахунку банку в Нацiональному банку України. З сiчня 2015
року обсяг обов'язкових резервiв, який має щоденно зберiгатися на початок операцiйного дня на
кореспондентському рахунку банку в Нацiональному банку України, повинен становити не менше нiж 40% вiд
резервної бази (середньоарифметична сума коштiв, яка обрахована за перiод визначення згiдно з
установленими на перiод утримання нормативами обов'язкового резервування), обчисленої для вiдповiдного
перiоду утримання. Починаючи з сiчня 2015 року банкам дозволялось зараховувати для покриття обов'язкових
резервiв 50% залишку готiвки в касi банку в нацiональнiй валютi, з березня 2015 року – 100%, з листопада
2015 року – 75%, з сiчня 2016 року - 0%, а також до березня 2016 року 100% коштiв на кореспондентському
рахунку, вiдкритому в ПАТ ”Розрахунковий центр”. Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв Банк виконував
вимоги НБУ щодо обов’язкових резервiв. Нижче показано кредитну якiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв
та обов’язкових резервiв, за вирахуванням грошових коштiв у касi, визначену на пiдставi найнижчого
рейтингу, присвоєного контрагентам мiжнародними рейтинговими агенцiями Fitch IBCA, Moody's та Standard
and Poor’s, станом на 31 грудня 2016 року (для цiлей представлення використовувалась рейтингова шкала
Standard and Poor’s): У тисячах гривень Залишок на рахунку в НБУ, включаючи обов’язковий резерв
Кореспондентськi рахунки та депозити «овернайт» в iнших банках Всього Не простроченi та не знецiненi Нацiональний банк України 274 627 - 274 627 -Рейтинг А- - 95 578 95 578 -Рейтинг АA- - 820 858 820 858 Рейтинг BBB - 2 2 -Рейтинг BBB- - 1 106 1 106 -Рейтинг CCC - 1 281 1 281 -Рейтинг CCC- - 33 33 -без рейтингу
- 283 283 Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв та обов’язкових резервiв, за вирахуванням грошових
коштiв у касi 274 627 919 141 1 193 768 Нижче показано кредитну якiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв та
обов’язкових резервiв, за вирахуванням грошових коштiв у касi, визначену на пiдставi найнижчого рейтингу,
присвоєного контрагентам мiжнародними рейтинговими агенцiями Fitch IBCA, Moody's та Standard and Poor’s,
станом на 31 грудня 2015 року (для цiлей представлення використовувалась рейтингова шкала Standard and
Poor’s): У тисячах гривень Залишок на рахунку в НБУ, включаючи обов’язковий резерв Кореспондентськi
рахунки та депозити «овернайт» в iнших банках Всього Не простроченi та не знецiненi -Нацiональний банк
України 48 209 - 48 209 -Рейтинг А - 957 530 957 530 -Рейтинг BBB+ - 113 805 113 805 -Рейтинг BB+ - 1 179 1
179 -Рейтинг CCC+ - 20 20 -Рейтинг CCC- - 580 580 -Рейтинг CC- - 4 105 4 105 -без рейтингу - 301 301 Всього
грошових коштiв та їх еквiвалентiв та обов’язкових резервiв, за вирахуванням грошових коштiв у касi 48 209 1
077 520 1 125 729 Аналiз грошових коштiв та їх еквiвалентiв i обов’язкових резервiв за географiчним
принципом, валютами, строками погашення та процентними ставками поданий у Примiтцi 28. Iнформацiю про
розрахункову справедливу вартiсть кожного класу грошових коштiв та їх еквiвалентiв та обов’язкових
резервiв подано у Примiтцi 32. Iнформацiя про залишки за операцiями з пов’язаними сторонами наведена в
Примiтцi 34.
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Кошти в iнших банках У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк Гарантiйнi депозити, розмiщенi в iнших банках 10
196 34 025 Мiнус: резерв на знецiнення коштiв в iнших банках (17) - Всього коштiв в iнших банках 10 179 34
025 Станом на 31 грудня 2016 року гарантiйнi депозити, розмiщенi в iнших банках, у сумi 10 179 тисяч
гривень (на 31 грудня 2015 року – 34 025 тисяч гривень), розмiщенi як покриття операцiй з iншими банками за
картковими операцiями. Нижче показано кредитну якiсть коштiв в iнших банках, визначену на пiдставi
найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам мiжнародними рейтинговими агенцiями Fitch IBCA, Moody's
та Standard and Poor’s, станом на 31 грудня 2016 року (для цiлей представлення використовувалась рейтингова
шкала Standard and Poor’s): У тисячах гривень Гарантiйнi депозити, розмiщенi в iнших банках Всього Не
простроченi та не знецiненi - Рейтинг А- 9 638 9 638 - Рейтинг ССС 541 541 Всього коштiв в iнших банках 10
179 10 179 Нижче показано кредитну якiсть коштiв в iнших банках, визначену на пiдставi найнижчого
рейтингу, присвоєного контрагентам мiжнародними рейтинговими агенцiями Fitch IBCA, Moody's та Standard
and Poor’s, станом на 31 грудня 2015 року (для цiлей представлення використовувалась рейтингова шкала
Standard and Poor’s): У тисячах гривень Гарантiйнi депозити, розмiщенi в iнших банках Всього Не простроченi
та не знецiненi - Рейтинг А 8 520 8 520 - Рейтинг А- 21 191 21 191 - Рейтинг ВВВ+ 3 234 3 234 - Рейтинг ССС+
1 080 1 080 Всього коштiв в iнших банках 34 025 34 025 Аналiз коштiв в iнших банках за географiчним
принципом, валютами, строками погашення та процентними ставками поданий у Примiтцi 28. Iнформацiю про
розрахункову справедливу вартiсть коштiв в iнших банках подано у Примiтцi 32.
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Кредити та аванси клiєнтам У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк Кредити юридичним особам 1 551 917 1 910
205 Кредити фiзичним особам – приватним пiдприємцям 421 167 374 372 Iпотечнi кредити на придбання
житлової нерухомостi 179 008 272 810 Кредити фiзичним особам – споживчi кредити 108 734 178 079 Кредити
фiзичним особам – кредитна картка 17 734 13 625 Мiнус: резерв на знецiнення кредитiв (1 206 558) (1 721 382)

Всього кредитiв та авансiв клiєнтам 1 072 002 1 027 709 На 31 грудня 2016 року сукупна сума кредитiв,
виданих 10 найбiльшим позичальникам Банку, складала 1 151 800 тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року – 1
538 862 тисячi гривень), або 51% вiд загальної суми кредитного портфелю (на 31 грудня 2015 року – 56%).
Протягом 2016 року в сумi резерву на знецiнення кредитiв вiдбулися такi змiни: У тисячах гривень Кредити
юридичним особам Кредити фiзичним особам – приватним пiдприємцям Iпотечнi кредити на придбання
житлової нерухомостi Кредити фiзичним особам – споживчi кредити Кредити фiзичним особам – кредитна
картка Всього Резерв на знецiнення кредитiв на 1 сiчня 2016 р. 979 439 347 416 232 710 155 880 5 937 1 721 382
Резерв на знецiнення кредитiв протягом року (13 206) 1 650 (4 683) (1 224) 1 934 (15 529) Кредити та аванси
клiєнтам проданi протягом року - - (96 348) (76 860) - (173 208) Кредити та аванси клiєнтам, списанi протягом
року як безнадiйнi (513 698) - (8 207) (1 527) (49) (523 481) Повернення списаної безнадiйної заборгованостi 3
453 10 - - - 3 463 Курсовi рiзницi 112 566 44 174 23 518 13 673 - 193 931 Резерв на знецiнення кредитiв на 31
грудня 2016 р. 568 554 393 250 146 990 89 942 7 822 1 206 558 ?Протягом 2016 року Банк продав права вимоги
на майбутнi грошовi надходження вiд портфелю кредитiв третiм сторонам на загальну суму до вирахування
резерву на знецiнення 179 913 тисяч гривень за 6 705 тисяч гривень. Прибуток вiд продажу цього кредитного
порфелю становив 5 096 тисяч гривень та був вiдображений у складi резерву пiд знецiнення кредиту.
Протягом 2015 року в сумi резерву на знецiнення кредитiв вiдбулися такi змiни: У тисячах гривень Кредити
юридичним особам Кредити фiзичним особам – приватним пiдприємцям Iпотечнi кредити на придбання
житлової нерухомостi Кредити фiзичним особам – споживчi кредити Кредити фiзичним особам – кредитна
картка Всього Резерв на знецiнення кредитiв на 1 сiчня 2015 р. 938 792 233 931 137 306 93 208 4 367 1 407 604
Резерв на знецiнення кредитiв протягом року 508 724 622 28 159 21 083 1 570 560 158 Кредити та аванси
клiєнтам проданi протягом року (14 412) (332) - - - (14 744) Кредити та аванси клiєнтам, списанi протягом року
як безнадiйнi (826 751) (1 137) (3 711) (5 052) - (836 651) Курсовi рiзницi 373 086 114 332 70 956 46 641 - 605
015 Резерв на знецiнення кредитiв на 31 грудня 2015 р. 979 439 347 416 232 710 155 880 5 937 1 721 382
Протягом 2015 року Банк продав права вимоги на майбутнi грошовi надходження вiд портфелю кредитiв
третiм сторонам на загальну суму до вирахування резерву на знецiнення 32 475 тисяч гривень за 17 731 тисячу
гривень. Збиток вiд продажу цього кредитного порфелю становив 14 744 тисячi гривень та був вiдображений у
складi резерву пiд знецiнення кредиту. Концентрацiя клiєнтського кредитного портфелю за галузями
економiки є такою: У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк Сума % Сума % Виробництво 742 587 33 840 937 31
Торгiвля 648 366 28 600 298 22 Фiзичнi особи 305 476 13 464 515 17 Сiльське господарство 277 699 12 586 293
21 Будiвництво та управлiння нерухомiстю 154 696 7 147 116 5 Послуги 16 016 1 14 130 1 Транспортна галузь
9 160 1 8 034 1 Iнше 124 560 5 87 768 2 Всього кредитiв та авансiв клiєнтам (до знецiнення) 2 278 560 100 2 749
091 100 Нижче подано iнформацiю про групування кредитiв за видами забезпечення станом на 31 грудня 2016
року: У тисячах гривень Кредити юридичним особам Кредити фiзичним особам – приватним пiдприємцям
Iпотечнi кредити на придбання житлової нерухомостi Кредити фiзичним особам – споживчi кредити Кредити
фiзичним особам – кредитна карта Всього Незабезпеченi кредити 515 389 361 060 134 160 68 726 17 734 1 097
069 Кредити, забезпеченi: - об’єктами житлової нерухомостi 33 794 35 083 41 304 35 629 - 145 810 - iншими
об’єктами нерухомостi та незавершеним будiвництвом 431 904 24 848 3 544 2 627 - 462 923 - машинами та
обладнанням 272 908 176 - - - 273 084 - запасами 292 188 - - - - 292 188 - приватними автомобiлями 4 717 - 566 - 5 283 - грошовими депозитами 1 017 - - 1 186 - 2 203 Всього кредитiв та авансiв клiєнтам (до знецiнення)
1 551 917 421 167 179 008 108 734 17 734 2 278 560 Нижче подано iнформацiю про групування кредитiв за
видами забезпечення станом на 31 грудня 2015 року: У тисячах гривень Кредити юридичним особам Кредити
фiзичним особам – приватним пiдприємцям Iпотечнi кредити на придбання житлової нерухомостi Кредити
фiзичним особам – споживчi кредити Кредити фiзичним особам – кредитна карта Всього Незабезпеченi
кредити 1 047 340 310 620 209 961 127 814 13 625 1 709 360 Кредити, забезпеченi: - об’єктами житлової
нерухомостi 30 233 35 148 52 469 44 715 - 162 565 - iншими об’єктами нерухомостi та незавершеним
будiвництвом 395 408 28 391 10 380 2 757 - 436 936 - машинами та обладнанням 229 193 170 - 260 - 229 623 запасами 178 391 - - - - 178 391 - приватними автомобiлями 1 145 43 - 1 313 - 2 501 - грошовими депозитами 28
495 - - 1 220 - 29 715 Всього кредитiв та авансiв клiєнтам (до знецiнення) 1 910 205 374 372 272 810 178 079 13
625 2 749 091 До складу незабезпечених кредитiв та авансiв клiєнтам входять переважно кредити, забезпеченi
корпоративними або особистими гарантiями. Статтi в таблицi вище показанi за балансовою вартiстю кредитiв
або прийнятого забезпечення, залежно вiд того, яка з них менша; залишок суми вiднесено на незабезпеченi
кредити. Балансова вартiсть кредитiв була розподiлена на пiдставi лiквiдностi активiв, прийнятих у якостi
забезпечення. Нижче поданий аналiз кредитiв за кредитною якiстю станом на 31 грудня 2016 року: У тисячах
гривень Кредити юридичним особам Кредити фiзичним особам – приватним пiдприєм-цям Iпотечнi кредити
на придбання житлової нерухомостi Кредити фiзичним особам – споживчi кредити Кредити фiзичним особам
– кредитна карта Всього Не простроченi та не знецiненi Якiснi кредити 77 465 52 10 241 1 729 9 467 98 954
Стандартнi кредити 676 923 12 121 6 683 4 144 1 197 701 068 Субстандартнi кредити 216 873 - - 2 87 216 962
Сумнiвнi кредити - - - 442 103 545 Всього не прострочених та не знецiнених 971 261 12 173 16 924 6 317 10 854
1 017 529 Простроченi, але не знецiненi - простроченi менше, нiж 90 днiв - - - 541 223 764 Всього
прострочених, але не знецiнених - - - 541 223 764 Iндивiдуально знецiненi кредити (сума до вирахування

резерву) - простроченi менше, нiж 90 днiв - - - 242 3 245 - простроченi вiд 91 до 180 днiв - - - 1 42 43 простроченi вiд 181 до 360 днiв - - - 147 239 386 - простроченi бiльше 360 днiв 580 656 408 994 162 084 101 486
6 373 1 259 593 Всього знецiнених кредитiв (загальна сума) 580 656 408 994 162 084 101 876 6 657 1 260 267
Валова балансова вартiсть кредитiв 1 551 917 421 167 179 008 108 734 17 734 2 278 560 Мiнус: резерви на
знецiнення (568 554) (393 250) (146 990) (89 942) (7 822) (1 206 558) Всього кредитiв та авансiв клiєнтам 983
363 27 917 32 018 18 792 9 912 1 072 002 Банк класифiкує не простроченi та не знецiненi кредити та аванси
клiєнтам за кредитною якiстю вiдповiдно до класифiкацiї, вiдповiдно до внутрiшньої класифiкацiї Банку.
Згiдно з класифiкацiєю, кредити подiляються за такими категорiями з точки зору кредитного ризику: - Якiснi
кредити. До цiєї категорiї вiдносяться кредити iз незначним кредитним ризиком, про що свiдчать мiцний
фiнансовий стан позичальника та якiсне обслуговування кредиту. - Стандартнi кредити. До цiєї категорiї
вiдносяться кредити iз незначним кредитним ризиком, який, однак, може зрости внаслiдок несприятливих
умов; цi кредити видаються позичальникам, якi мають стабiльний фiнансовий стан i успiшну iсторiю
погашення кредитiв, або позичальникам, якi мають мiцний фiнансовий стан i поточнi платежi за кредитами
яких були простроченими не бiльше 90 днiв. - Субстандартнi кредити. До цiєї категорiї вiдносяться кредити iз
значним кредитним ризиком, про що свiдчать слабкий фiнансовий стан позичальника та якiсне
обслуговування кредиту або стабiльний фiнансовий стан позичальника та неякiсне обслуговування кредиту. Сумнiвнi кредити. До цiєї категорiї вiдносяться кредити з найвищим ризиком, який характеризується слабким
фiнансовим станом позичальника та незадовiльним обслуговуванням кредиту. До категорiї «Сумнiвнi
кредити» у цiй фiнансовiй звiтностi за МСФЗ включенi кредити позичальникам зi слабким фiнансовим станом
та обслуговуванням кредитiв, якi вiдповiдають критерiям класифiкацiї не прострочених та не знецiнених
кредитiв. Нижче поданий аналiз кредитiв за кредитною якiстю станом на 31 грудня 2015 року: У тисячах
гривень Кредити юридичним особам Кредити фiзичним особам – приватним пiдприєм-цям Iпотечнi кредити
на придбання житлової нерухомостi Кредити фiзичним особам – споживчi кредити Кредити фiзичним особам
– кредитна карта Всього Не простроченi та не знецiненi Якiснi кредити 60 411 - 11 561 3 486 7 703 83 161
Стандартнi кредити 643 384 11 192 10 062 4 482 205 669 325 Субстандартнi кредити 210 833 - 1 421 2 74 212
330 Сумнiвнi кредити 747 158 1 107 - 31 2 043 Всього не прострочених та не знецiнених 915 375 11 350 24 151
7 970 8 013 966 859 Простроченi, але не знецiненi - простроченi менше, нiж 90 днiв 460 - 1 561 770 532 3 323
Всього прострочених, але не знецiнених 460 - 1 561 770 532 3 323 Iндивiдуально знецiненi кредити (сума до
вирахування резерву) - простроченi менше, нiж 90 днiв - - - 371 2 373 - простроченi вiд 91 до 180 днiв 371 811 13 865 204 372 893 - простроченi вiд 181 до 360 днiв 139 321 - 8 756 2 421 694 151 192 - простроченi бiльше 360
днiв 483 238 363 022 238 329 165 682 4 180 1 254 451 Всього знецiнених кредитiв (загальна сума) 994 370 363
022 247 098 169 339 5 080 1 778 909 Валова балансова вартiсть кредитiв 1 910 205 374 372 272 810 178 079 13
625 2 749 091 Мiнус: резерви на знецiнення (979 439) (347 416) (232 710) (155 880) (5 937) (1 721 382) Всього
кредитiв та авансiв клiєнтам 930 766 26 956 40 100 22 199 7 688 1 027 709 Банк застосовує методологiю
портфельного резервування вiдповiдно до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» та створює
резерви на покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв, якi були понесенi, але якi ще не були конкретно
зiставленi з будь-яким окремим кредитом у кредитному портфелi до кiнця звiтного перiоду. Полiтика Банку
передбачає вiднесення кожного кредиту до категорiї не прострочених та не знецiнених, поки не буде отримане
об’єктивне свiдчення того, що кредит є знецiненим. В результатi застосування цiєї облiкової полiтики та
методики визначення знецiнення кредитного портфелю сума резервiв на знецiнення може перевищувати
загальну суму окремо знецiнених кредитiв. Основнi фактори, якi враховує Банк при визначеннi того, чи є
кредит знецiненим – це його прострочений статус та можливiсть реалiзацiї застави, за її наявностi. На пiдставi
цього Банком наведений вище аналiз за строками прострочки за кредитами, якi окремо були визначенi як
знецiненi. Простроченi, але не знецiненi кредити – це передусiм забезпеченi заставою кредити, справедлива
вартiсть забезпечення яких покриває простроченi проценти та виплати основної суми. Суми, облiкованi як
простроченi, але не знецiненi, являють собою весь залишок за такими кредитами, а не лише простроченi суми
окремих платежiв. ? Фiнансовий вплив забезпечення представлений шляхом окремого розкриття вартостi
забезпечення для (i) активiв, застава та iншi iнструменти пiдвищення кредитної якостi яких дорiвнюють
балансовiй вартостi активу чи перевищують її («активи з надлишковим забезпеченням»), та (ii) активiв,
застава та iншi iнструменти пiдвищення кредитної якостi яких менше балансової вартостi активу («активи з
недостатнiм забезпеченням»). Нижче показаний вплив забезпечення станом на 31 грудня 2016 року: Активи з
надлишковим забезпеченням Активи з недостатнiм забезпеченням Балансова вартiсть активiв Справедлива
вартiсть забезпечення Балансова вартiсть активiв Справедлива вартiсть забезпечення У тисячах гривень
Кредити юридичним особам 562 788 1 019 793 420 575 267 673 Кредити фiзичним особам – приватним
пiдприємцям 23 786 71 518 4 131 1 035 Iпотечнi кредити на придбання житлової нерухомостi 23 583 103 851 8
435 418 Кредити фiзичним особам – споживчi кредити 17 013 100 206 1 779 303 Кредити фiзичним особам –
кредитна карта - - 9 912 - Нижче показаний вплив забезпечення станом на 31 грудня 2015 року: Активи з
надлишковим забезпеченням Активи з недостатнiм забезпеченням Балансова вартiсть активiв Справедлива
вартiсть забезпечення Балансова вартiсть активiв Справедлива вартiсть забезпечення У тисячах гривень
Кредити юридичним особам 387 894 886 329 542 872 313 710 Кредити фiзичним особам – приватним

пiдприємцям 22 319 71 632 4 637 2 253 Iпотечнi кредити на придбання житлової нерухомостi 29 841 140 728 10
259 716 Кредити фiзичним особам – споживчi кредити 20 560 121 719 1 639 269 Кредити фiзичним особам –
кредитнi картки - - 7 688 - Справедлива вартiсть не враховує можливих витрат, що пов’язанi iз примусовим
поверненням заборгованостi шляхом звернення стягнення на предмет застави. Чиста вартiсть забезпечення
пiсля вирахування судових витрат, витрат на реалiзацiю та iнших витрат вiд примусового повернення
заборгованостi шляхом звернення стягнення на заставне майно може вiдрiзнятися вiд його справедливої
вартостi. Справедлива вартiсть нерухомостi, що передана в заставу за кредитами, була визначена
керiвництвом на основi ринкових цiн на аналогiчнi об'єкти, вiдкоригованих, у вiдповiдних випадках, на
вiдмiнностi у розташуваннi, якiсть та iншi вiдповiднi характеристики, з урахуванням очiкуваного перiоду та
витрат на реалiзацiю застави. Справедлива вартiсть iнших активiв була визначена керiвництвом Банку на
пiдставi стану активiв, прийнятих у виглядi забезпечення. Протягом 2012 - 2014 рокiв Банком було укладено
угоди вiдступлення права вимоги частини iпотечних кредитiв на придбання житлової нерухомостi Державнiй
iпотечнiй установi (надалi – «ДIУ»), за якими Банком було вiдступлено права вимоги на майбутнi грошовi
потоки. Банк надавав ДIУ послуги з подальшого прийому платежiв за цими кредитами за встановлену
винагороду. В зв’язку з тим, що ДIУ має право зворотного вiдступлення права вимоги за такими угодами в
разi погiршення умов їх виконання позичальниками, Банк не припиняв їх визнання i продовжував
облiковувати у складi кредитiв та авансiв клiєнтам. Станом на 31 грудня 2016 року вартiсть таких кредитiв
становила 3 283 тисячi гривень (31 грудня 2015 року – 5 364 тисячi гривень), а сума пов’язаних з ними коштiв,
отриманих вiд iнших фiнансових органiзацiй, становила 3 181 тисячу гривень (31 грудня 2015 року – 5 275
тисяч гривень). Iнформацiю про розрахункову справедливу вартiсть кожного класу кредитiв та авансiв
клiєнтам подано у Примiтцi 32. Аналiз кредитiв та авансiв клiєнтам за географiчним принципом, валютами,
строками погашення та процентними ставками поданий у Примiтцi 28. Iнформацiя про залишки за операцiями
з пов’язаними сторонами наведена в Примiтцi 34.
Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк Державнi облiгацiї
України 249 542 16 440 Всього боргових цiнних паперiв 249 542 16 440 Акцiї компанiй 1 501 1 501 Мiнус
резерв на знецiнення (1 501) (1 501) Всього iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу 249 542 16
440 Керiвництво не змогло достовiрно розрахувати справедливу вартiсть наявних у Банку iнвестицiй для
подальшого продажу в акцiї ВАТ «Автотранспортник 13066», ВАТ «Кримська мiжбанкiвська валютна бiржа».
Цi iнвестицiї показанi за первiсною вартiстю у сумi 1 501 тисяча гривень (на 31 грудня 2015 року – 1 501
тисяча гривень) за вирахуванням знецiнення у сумi 1 501 тисяча гривень (на 31 грудня 2015 року – 1 501
тисяча гривень). Акцiї цих об’єктiв iнвестицiй не мають ринкових котирувань, iнформацiя про останнi угоди їх
купiвлi-продажу у вiдкритому доступi вiдсутня. Нижче поданий аналiз боргових цiнних паперiв за кредитною
якiстю станом на 31 грудня 2016 року на основi рейтингiв рейтингової агенцiї Standard and Poor’s: У тисячах
10
гривень Державнi облiгацiї України Всього Не простроченi та не знецiненi - рейтинг B- 249 542 249 542
Всього не прострочених та не знецiнених 249 542 249 542 Всього боргових цiнних паперiв для подальшого
продажу 249 542 249 542 Нижче поданий аналiз боргових цiнних паперiв за кредитною якiстю станом на 31
грудня 2015 року на основi рейтингiв рейтингової агенцiї Standard and Poor’s: У тисячах гривень Державнi
облiгацiї України Всього Не простроченi та не знецiненi - рейтинг B- 16 440 16 440 Всього не прострочених та
не знецiнених 16 440 16 440 Всього боргових цiнних паперiв для подальшого продажу 16 440 16 440 Основний
фактор, який враховує Банк при визначеннi того, чи є борговий цiнний папiр знецiненим – це його
прострочений статус. Борговi цiннi папери є незабезпеченими. Аналiз iнвестицiйних цiнних паперiв для
подальшого продажу за географiчним принципом, валютами, строками погашення та процентними ставками
поданий у Примiтцi 28.
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Цiннi папери, утримуванi до погашення У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк Депозитнi сертифiкати НБУ 551
062 696 298 Всього цiнних паперiв, утримуваних до погашення 551 062 696 298 Нижче поданий аналiз цiнних
паперiв, утримуваних до погашення, за кредитною якiстю станом на 31 грудня 2016 року на основi рейтингiв
рейтингової агенцiї Standard and Poor’s: У тисячах гривень Депозитнi сертифiкати НБУ Всього Не простроченi
та не знецiненi - рейтинг B- 551 062 551 062 Всього цiнних паперiв, утримуваних до погашення 551 062 551
062 Нижче поданий аналiз цiнних паперiв, утримуваних до погашення, за кредитною якiстю станом на 31
грудня 2015 року на основi рейтингiв рейтингової агенцiї Standard and Poor’s: У тисячах гривень Депозитнi
сертифiкати НБУ Всього Не простроченi та не знецiненi - рейтинг B- 696 298 696 298 Всього цiнних паперiв,
утримуваних до погашення 696 298 696 298 Основний фактор, який враховує Банк при визначеннi того, чи є
цiнний папiр знецiненим – це його прострочений статус. Депозитнi сертифiкати НБУ є незабезпеченими.
Аналiз цiнних паперiв, утримуваних до погашення, за географiчним принципом, валютами, строками
погашення та процентними ставками поданий у Примiтцi 28.
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Iнвестицiйна нерухомiсть У тисячах гривень Прим. 2016 рiк 2015 рiк Iнвестицiйна нерухомiсть за
справедливою вартiстю на 1 сiчня 61 471 75 033 Нерухомiсть, що перейшла у власнiсть Банку у розрахунок за
простроченими кредитами 5 411 - Переведення з категорiї примiщень, що зайнятi власником 13 1 429 6 438
Вибуття (19 064) (3 973) Збитки вiд змiни справедливої вартостi (3 962) (16 027) Iнвестицiйна нерухомiсть за

справедливою вартiстю на 31 грудня 45 285 61 471 Iнвестицiйну нерухомiсть щороку оцiнюють станом на 31
грудня за справедливою вартiстю незалежнi оцiнювачi, якi мають вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю та
актуальний досвiд оцiнки аналогiчного нерухомого майна в Українi. Основою оцiнки станом на 31 грудня
2016 року та 31 грудня 2015 року є метод порiвняння продажiв.

13

Примiщення, обладнання та нематерiальнi активи У тисячах гривень Прим. Примi-щення Вдоско-налення
орендо-ваного майна Транс-портнi засоби Офiсне та комп’ю-терне облад-нання Незавершене будiвництво та
невведене в експлуатацiю програмне забезпечення Всього примiщень та облад-нання Немате-рiальнi активи
Всього Первiсна вартiсть або вартiсть оцiнки на 31 грудня 2014 р. 54 272 36 600 6 671 90 669 4 480 192 692 28
223 220 915 Накопичена амортизацiя - (30 532) (4 346) (76 925) - (111 803) (19 449) (131 252) Залишкова
вартiсть на 31 грудня 2014 р. 54 272 6 068 2 325 13 744 4 480 80 889 8 774 89 663 Надходження 174 189 1 280 1
012 212 2 867 9 278 12 145 Вибуття (1 963) (1 827) - - - (3 790) - (3 790) Переведення до iнвестицiйної
нерухомостi 12 (6 438) - - - - (6 438) - (6 438) Амортизацiйнi вiдрахування 25 (1 171) (2 101) (753) (5 800) - (9
825) (4 503) (14 328) Сума переоцiнки, вiднесена на капiтал (247) - - - - (247) - (247) Сума переоцiнки,
вiднесена на прибуток чи збиток 24 78 - - - - 78 - 78 Первiсна вартiсть або вартiсть оцiнки на 31 грудня 2015 р.
44 705 30 806 6 978 87 929 4 692 175 110 37 500 212 610 Накопичена амортизацiя - (28 477) (4 126) (78 973) (111 576) (23 951) (135 527) Залишкова вартiсть на 31 грудня 2015 р. 44 705 2 329 2 852 8 956 4 692 63 534 13
549 77 083 Надходження 880 2 799 545 1 108 458 5 790 2 308 8 098 Переведення до iншої категорiї - - - 174 (1
567) (1 393) 1 393 - Вибуття - - - (12) (2 009) (2 021) - (2 021) Переведення до iнвестицiйної нерухомостi 12 - - - (1 429) (1 429) - (1 429) Амортизацiйнi вiдрахування 25 (1 011) (1 289) (727) (3 880) - (6 907) (6 012) (12 919)
Сума переоцiнки, вiднесена на капiтал 93 - - - - 93 - 93 Сума переоцiнки, вiднесена на прибуток чи збиток 24
921 - - - - 921 - 921 Первiсна вартiсть або вартiсть оцiнки на 31 грудня 2016 р. 45 588 31 474 7 523 80 916 145
165 646 40 739 206 385 Накопичена амортизацiя - (27 635) (4 853) (74 570) - (107 058) (29 501) (136 559)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2016 р. 45 588 3 839 2 670 6 346 145 58 588 11 238 69 826 Незавершене
будiвництво та невведене в експлуатацiю програмне забезпечення – це переважно будiвництво та
переобладнання примiщень для вiддiлень Банку, а також програмне забезпечення, яке ще не введене в
експлуатацiю. Пiсля завершення активи переводяться до складу примiщень та вдосконалень орендованого
майна, а для програмного забезпечення - до нематерiальних активiв. Ринкова вартiсть примiщень та
незавершеного будiвництва була переоцiнена станом на 31 грудня 2016 року. Оцiнку провели незалежнi
оцiнювачi, якi мають вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю та актуальний досвiд оцiнки активiв аналогiчної
категорiї зi схожим географiчним розташуванням. Основою оцiнки стала ринкова вартiсть. Станом на 31
грудня 2016 року примiщення, вдосконалення орендованого майна та iншi об’єкти основних засобiв включали
активи з iсторичною або переоцiненою вартiстю у розмiрi 92 425 тисяч гривень, якi були повнiстю
замортизованi (31 грудня 2015 року – 79 433 тисячi гривень). Банк продовжує використовувати цi активи.

Iншi фiнансовi активи У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк Нарахованi доходи до отримання 694 519
Дебiторська заборгованiсть за кредитними та дебетовими картками 494 2 360 Суми у розрахунках 466 468
Мiнус: резерв на знецiнення (681) (489) Всього iнших фiнансових активiв 973 2 858 Протягом 2016 року в сумi
резерву на знецiнення iнших фiнансових активiв вiдбулися такi змiни: У тисячах гривень Прим. Суми у
розрахунках Нарахованi доходи до отримання Всього Резерв на знецiнення iнших фiнансових активiв на 1
сiчня 2016 р. 57 432 489 Резерв на знецiнення протягом року 25 - 226 226 Iншi фiнансовi активи, списанi
протягом року як безнадiйнi - (34) (34) Резерв на знецiнення iнших фiнансових активiв на 31 грудня 2016 р. 57
624 681 Протягом 2015 року в сумi резерву на знецiнення iнших фiнансових активiв вiдбулися такi змiни: У
тисячах гривень Прим. Суми у розрахунках Нарахованi доходи до отримання Всього Резерв на знецiнення
iнших фiнансових активiв на 1 сiчня 2015 р. 1 612 327 1 939 Резерв/(сторно резерву) на знецiнення протягом
року 25 (740) 152 (588) Iншi фiнансовi активи, списанi протягом року як безнадiйнi (815) (47) (862) Резерв на
знецiнення iнших фiнансових активiв на 31 грудня 2015 р. 57 432 489 Нижче поданий аналiз кредитної якостi
iнших фiнансових активiв станом на 31 грудня 2016 року: У тисячах гривень Дебiторська заборгова-нiсть за
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кредитними та дебетовими картками Суми у розрахунках Нарахованi доходи до отримання Всього Не
простроченi та не знецiненi - Активи отриманi або розрахунок за якими здiйснений пiсля закiнчення звiтного
перiоду 494 409 50 953 Всього не прострочених та не знецiнених 494 409 50 953 Iншi фiнансовi активи,
визначенi як iндивiдуально знецiненi (загальна сума) - простроченi до 31 дня - - 7 7 - простроченi вiд 32 до 90
днiв - - 29 29 - простроченi бiльше нiж 90 днiв - 57 608 665 Всього окремо знецiнених iнших фiнансових
активiв (загальна сума) - 57 644 701 Мiнус резерв на знецiнення - (57) (624) (681) Всього iнших фiнансових
активiв 494 409 70 973 ?Нижче поданий аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв станом на 31 грудня
2015 року: У тисячах гривень Дебiторська заборгова-нiсть за кредитними та дебетовими картками Суми у
розрахунках Нарахованi доходи до отримання Всього Не простроченi та не знецiненi - Активи отриманi або
розрахунок за якими здiйснений пiсля закiнчення звiтного перiоду 2 360 410 77 2 847 Всього не прострочених
та не знецiнених 2 360 410 77 2 847 Iншi фiнансовi активи, визначенi як iндивiдуально знецiненi (загальна
сума) - простроченi до 31 дня - - - - - простроченi вiд 32 до 90 днiв - - 22 22 - простроченi бiльше нiж 90 днiв 57 421 478 Всього окремо знецiнених iнших фiнансових активiв (загальна сума) - 57 443 500 Мiнус резерв на

знецiнення - (57) (432) (489) Всього iнших фiнансових активiв 2 360 410 88 2 858 Аналiз iнших фiнансових
активiв за географiчним принципом, валютами, строками погашення поданий у Примiтцi 28. Iнформацiю про
справедливу вартiсть кожного класу iнших фiнансових активiв подано у Примiтцi 32.
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Iншi активи Iншi активи складаються з таких компонентiв: У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк Витрати
майбутнiх перiодiв 7 805 12 000 Передоплата за послуги 1 180 997 Передоплата за незавершене будiвництво
620 450 Дебiторська заборгованiсть за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток 243
237 Iнше 523 855 Мiнус: резерв на знецiнення (1) (234) Всього iнших активiв 10 370 14 305
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Заборгованiсть перед iншими банками У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк Фiнансування, отримане вiд
материнської компанiї 966 955 1 204 665 Всього заборгованостi перед iншими банками 966 955 1 204 665
Протягом 2016 року залучення коштiв вiд материнської компанiї вiдбувалось за ринковими ставками i
прибуток вiд початкового визнання вiдповiдної заборгованостi не визнавався. Протягом 2015 року прибуток
вiд початкового визнання заборгованостi перед материнською компанiєю за ставками, що нижче нiж тi, що
пропонуються непов’язаним сторонам у сумi 34 209 тисяч гривень за вирахуванням впливу вiдстроченого
податку на прибуток у сумi 6 158 тисяч гривень, був облiкований безпосередньо у складi капiталу як
додатковий капiтал. Протягом 2016 року згiдно рiшення акцiонерiв Банку про переведення частини прибутку
вiд початкового визнання фiнансування, отриманого вiд материнської компанiї та визнаного в попереднiх
перiодах, який стосувався завершених операцiй (тобто реалiзований прибуток), у категорiю накопиченого
дефiциту було переведено 29 148 тисяч гривень. Протягом 2015 року згiдно рiшення акцiонерiв Банку про
переведення частини прибутку вiд початкового визнання фiнансування, отриманого вiд материнської компанiї
та визнаного в попереднiх перiодах, який стосувався завершених операцiй (тобто реалiзований прибуток), у
категорiю накопиченого дефiциту було переведено 88 407 тисяч гривень. Iнформацiю про справедливу
вартiсть заборгованостi перед iншими банками подано у Примiтцi 32. Аналiз заборгованостi перед iншими
банками за процентними ставками поданий у Примiтцi 28. Iнформацiя про залишки за операцiями з
пов’язаними сторонами наведена у Примiтцi 34.

Кошти клiєнтiв У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк Юридичнi особи - Поточнi/розрахунковi рахунки 624 824
296 441 - Строковi депозити 162 438 222 805 Фiзичнi особи - Поточнi рахунки/рахунки до запитання 324 013
239 438 - Строковi депозити 553 007 540 766 - Ощаднi депозити 66 125 55 121 Всього коштiв клiєнтiв 1 730 407
1 354 571 Розподiл коштiв клiєнтiв за галузями економiки наведено нижче: У тисячах гривень 2016 рiк 2015
рiк Сума % Сума % Фiзичнi особи 943 145 55 835 325 62 Виробництво 336 017 19 143 099 11 Комерцiя та
торгiвля 156 757 9 149 589 11 Будiвництво та нерухомiсть 85 441 5 82 792 6 Сiльське господарство, лiсове
господарство та рибне господарство 72 370 4 32 413 2 Послуги 43 282 3 35 385 3 Державнi та суспiльнi
органiзацiї 42 120 2 30 231 2 Фiнансовi послуги, страхування 23 143 1 16 477 1 Iнше 28 132 2 29 260 2 Всього
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коштiв клiєнтiв 1 730 407 100 1 354 571 100 Ощаднi депозити – це процентнi рахунки. Клiєнти можуть
зараховувати кошти на цi рахунки та вилучати з них кошти у будь-який час. Проценти нараховуються щодня
на залишок суми на цих рахунках. На 31 грудня 2016 року загальна сума коштiв клiєнтiв, отриманих вiд 10
найбiльших клiєнтiв Банку, складала 372 829 тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року – 209 309 тисяч гривень),
або 22% вiд загальної суми коштiв клiєнтiв (на 31 грудня 2015 року – 15% вiд загального обсягу коштiв
клiєнтiв). Iнформацiю про справедливу вартiсть кожного класу коштiв клiєнтiв подано у Примiтцi 32. Аналiз
коштiв клiєнтiв за процентними ставками поданий у Примiтцi 28. Iнформацiя про залишки за операцiями з
пов’язаними сторонами наведена в Примiтцi 34.
Iншi фiнансовi зобов’язання Iншi фiнансовi зобов‘язання складаються з таких компонентiв: У тисячах гривень
Прим. 2016 рiк 2015 рiк Кошти у розрахунках 79 693 69 363 Кредиторська заборгованiсть за дебетовими або
кредитними картками 7 541 6 935 Нарахованi зобов’язання за послугами 2 220 1 448 Похiднi фiнансовi
зобов’язання 31 - 2 104 Всього iнших фiнансових зобов’язань 89 454 79 850 Кошти у розрахунках включають у
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себе кредиторську заборгованiсть перед Piraeus Bank SA, London Branch, у сумi 78 374 тисячi гривень (на 31
грудня 2015 року – 67 461 тисяча гривень). Iнформацiю про справедливу вартiсть кожного класу iнших
фiнансових зобов’язань подано у Примiтцi 32. Аналiз iнших фiнансових зобов’язань за географiчним
принципом, валютами, строками погашення та процентними ставками поданий у Примiтцi 28. Iнформацiя про
залишки за операцiями з пов’язаними сторонами наведена в Примiтцi 34.
Iншi зобов’язання Iншi зобов‘язання складаються з таких компонентiв: У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Нарахованi витрати на виплати працiвникам 6 702 5 123 Доходи майбутнiх перiодiв 6 131 3 264 Кошти до
19 сплати до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 1 970 1 727 Податки до сплати, крiм податку на прибуток
1 008 1 615 Всього iнших зобов’язань 15 811 11 729 Нарахованi витрати на винагороди працiвникам
включають резерви невикористаних вiдпусток.
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Резерви за зобов’язаннями У 2015 роцi Банк сформував резерви пiд забезпечення виконання судового рiшення.
У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк Резерви пiд судовi справи 7 734 7 734 Всього резервiв за зобов’язанями 7
734 7 734 В ходi нормального ведення бiзнесу Банк час вiд часу одержує претензiї. Виходячи з власної оцiнки,

а також внутрiшнiх професiйних консультацiй Банк самостiйно оцiнює ризики та можливi зобов’язання щодо
судових процесiв. Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв Банк з урахування професiйних суджень
керiвництва сформував резерв пiд забезпечення судового позову в сумi 7 734 тисячi гривень. У квiтнi 2017
року Державним виконавцем винесено постанову про закриття виконавчого провадження, керiвництво вважає,
що ймовiрнiсть оскарження даної постанови залишається високою, тому Банк залишив без змiн резерв пiд
забезпечення судового позову в сумi 7 734 тисячi гривень.
Акцiонерний капiтал У тисячах гривень Кiлькiсть акцiй, у тисячах Номiнальна вартiсть Сума, скоригована на
iнфляцiю Акцiї випущенi i повнiстю оплаченi на 31 грудня 2015 р. 253 135 2 531 347 2 531 347 Акцiї випущенi
i повнiстю оплаченi на 31 грудня 2016 р. 253 135 2 531 347 2 531 347 Станом на 31 грудня 2016 року статутний
капiтал Банку складає 2 531 347 тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року – 2 531 347 тисяч гривень). Загальна
кiлькiсть ухвалених до випуску простих iменних акцiй складає 253 135 тисяч акцiй (на 31 грудня 2015 року –
253 135 тисяч акцiй) номiнальною вартiстю 10 гривень за акцiю. Всi випущенi простi акцiї повнiстю оплаченi.
Кожна проста акцiя має один голос при голосуваннi. З метою приведення розмiру акцiонерного капiталу,
вiдображеного у цiй фiнансовiй звiтностi, до розмiру статутного капiталу, визначеного у статутi Банку, у
листопадi 2015 року акцiонери Банку прийняли рiшення про списання суми впливу застосування Банком
21 Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 29 «Фiнансовi звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» у розмiрi 9
123 тисячi гривень, визнаного у фiнансовiй звiтностi за даними залишкiв на рахунках станом на 31 грудня
2000 року. В листопадi 2015 року акцiонери Банку прийняли рiшення про збiльшення статутного капiталу
Банку шляхом конвертацiї субординованого боргу, залученого вiд материнської компанiї Piraeus Bank S.A, в
статутний капiтал. У листопадi 2015 року вiдбулося дострокове погашення субординованого боргу та
нарахованих вiдсоткiв за ним у сумах 15 800 та 3 738 тисяч доларiв США, вiдповiдно, зi спрямуванням коштiв
вiд погашення на придбання акцiй нового випуску. Таким чином, було розмiщено 45 408 тисяч простих акцiй
номiнальною вартiстю 10 гривень за акцiю, що призвело до збiльшення статутного капiталу на 454 073 тисячi
гривень. У груднi 2015 року Банк зареєстрував збiльшення статутного капiталу i внiс вiдповiднi змiни до
Статуту Банку.
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Процентнi доходи та витрати У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк Процентнi доходи Кредити та аванси
клiєнтам 141 040 196 145 Борговi цiннi папери в портфелi до погашення 68 957 81 715 Борговi iнвестицiйнi
цiннi папери в портфелi на продаж 29 546 8 743 Депозити «овернайт» в iнших банках 114 696
Кореспондентськi рахунки в iнших банках 108 663 Заборгованiсть iнших банкiв 23 993 Всього процентних
доходiв 239 788 288 955 Процентнi витрати Депозити iнших банкiв 75 106 87 875 Строковi депозити фiзичних
осiб 59 067 61 854 Строковi депозити юридичних осiб 13 879 14 124 Поточнi/ощаднi рахунки фiзичних осiб 6
207 4 362 Поточнi/розрахунковi рахунки юридичних осiб 5 121 2 817 Депозити «овернайт» iнших банкiв 150
17 Субординований борг - 5 389 Iнше 638 923 Всього процентних витрат 160 168 177 361 Чистий процентний
дохiд 79 620 111 594 У складi процентних доходiв за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 року, вiдображенi
нарахованi доходи за фiнансовими активами з виявленими iндивiдуальними ознаками зменшення корисностi в
сумi 14 009 тисяч гривень (за 2015 рiк – 57 096 тисяч гривень). Iнформацiя про процентнi доходи та витрати за
операцiями з пов’язаними сторонами наведена в Примiтцi 34.

Доходи та витрати за виплатами та комiсiйними У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк Доходи за виплатами та
комiсiйними - Розрахунково-касове обслуговування 47 159 41 034 - Комiсiйнi за валютними операцiями 18 220
18 697 - Комiсiї за обслуговування кредиту, якi не є частиною ефективної процентної ставки 1 044 616 23 Операцiї з цiнними паперами 332 99 - Гарантiї наданi 277 406 - Iнше 2 282 1 324 Всього доходiв за виплатами
та комiсiйними 69 314 62 176 Витрати за виплатами та комiсiйними - Розрахунково-касове обслуговування 13
568 16 781 - Iнше 390 464 Всього витрат за виплатами та комiсiйними 13 958 17 245 Чистий комiсiйний дохiд
55 356 44 931
Iншi операцiйнi доходи У тисячах гривень Прим. 2016 рiк 2015 рiк Дохiд вiд продажу iнвестицiйної
нерухомостi 6 466 827 Дохiд вiд надання в оренду iнвестицiйної нерухомостi 1 050 999 Сума переоцiнки
примiщень, визнана у складi прибутку чи збитку 13 921 78 Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi,
24 за якою минув термiн позовної давностi 831 858 Штрафи та пенi отриманi 814 257 Дохiд вiд вибуття основних
засобiв 239 1 732 Отримане страхове вiдшкодування 225 74 Дохiд вiд дострокового розiрвання депозитних
договорiв 60 746 Iншi 633 347 Всього iнших операцiйних доходiв 11 239 5 918 Iнформацiю про iншi операцiйнi
доходи по операцiях з пов’язаними сторонами наведено в Примiтцi 34.
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати У тисячах гривень Прим. 2016 рiк 2015 рiк Витрати, пов’язанi з
персоналом 85 654 82 630 Витрати на оперативну оренду примiщень та обладнання 23 996 24 716 Iншi витрати
на примiщення та обладнання 20 500 17 858 Внесок до ФГВФО 7 856 6 849 Професiйнi послуги 7 242 6 570
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Амортизацiя примiщень та обладнання 13 6 907 9 825 Поштовi витрати та витрати на послуги зв‘язку 6 700 6
448 Амортизацiя програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв 13 6 012 4 503 Комунальнi
витрати 5 084 4 922 Канцтовари та витратнi матерiали 3 619 3 924 Реклама та маркетинг 2 535 1 543 Охороннi

послуги 2 341 2 706 Податки, крiм податку на прибуток 1 887 2 170 Витрати на вiдрядження 1 158 870
Резерв/(Вiдновлення резерву) на знецiнення iнших фiнансових активiв 14 226 (588) Резерви за зобов’язаннями
20 - 7 734 Iнше 9 784 9 415 Всього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат 191 501 192 095 ?До витрат
на персонал включений єдиний соцiальний податок у сумi 12 483 тисячi гривень (у 2015 роцi – 16 913 тисячi
гривень). Вiдповiдно до законодавства України був введений єдиний соцiальний податок з подальшим
розподiлом внескiв мiж вiдповiдними державними соцiальними фондами. Пенсiйнi вiдрахування
здiйснюються до Державного пенсiйного фонду за планом iз встановленими внесками. Внески до Державного
пенсiйного фонду становлять 78,6% (в 2015 роцi - 90,2%) вiд єдиного соцiального податку та складають 9 806
тисяч гривень (у 2015 роцi - 15 258 тисяч гривень). Банк не виплачує додаткових пенсiй та iнших пенсiйних
виплат. Iнформацiю про адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати по операцiях з пов’язаними сторонами
наведено в Примiтцi 34.
Податок на прибуток (а) Компоненти витрат/(кредиту) з податку на прибуток Витрати/(кредит) з податку на
прибуток, показанi у складi фiнансового результату, складається з таких компонентiв: У тисячах гривень 2016
рiк 2015 рiк Вiдстрочений податок 703 (34 545) Витрати/(кредит) з податку на прибуток за рiк 703 (34 545) (б)
Вивiрення витрат/(кредиту) з податку на прибуток та фiнансового результату, помноженого на ставку
оподаткування Доходи Банку оподатковуються податком на прибуток за ставкою 18% (у 2015 роцi - 18%).
Вивiрення очiкуваних та фактичних податкових витрат наведено нижче. У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Прибуток/(збиток) до оподаткування 3 906 (519 655) Теоретична сума податкового кредиту за встановленою
законом ставкою податку 703 (93 538) Податковий ефект статей, якi не вираховуються для цiлей
оподаткування або не включаються до оподатковуваної суми: - Податковий вплив iнших постiйних рiзниць 2
649 - - Ефект вiд змiни невизнаного вiдстроченого податкового активу (2 649) 58 993 Витрати/(кредит) з
податку на прибуток за рiк 703 (34 545) Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв Банк не визнав частково
вiдстрочений податковий актив, що виникає за резервом на зменшення корисностi кредитiв та вiдстрочений
податковий актив, що виникає за податковими збитками у зв’язку з невизначенiстю реалiзацiї цього
податкового активу та збитковою дiяльнiстю Банку у пореднiх перiодах. Сума не визнаного податкового
активу, що виникає за податковими збитками станом на 31 грудня 2016 року дорiвнювала 112 934 тисячi
гривень (31 грудня 2015 року – 182 532 тисячi гривень), що вiдповiдає 627 410 тисяч гривень податкових
збиткiв (31 грудня 2015 року – 1 014 067 тисяч гривень). Сума не визнаного податкового активу, що виникає за
резервами на зменшення корисностi та iншими активами станом на 31 грудня 2016 року дорiвнювала 73 995
тисяч гривень (31 грудня 2015 року – 7 045 тисяч гривень), що вiдповiдає 411 081 тисячi гривень податкових
збиткiв (31 грудня 2015 року - 39 141 тисяча гривень). (в) Вiдстроченi податки, проаналiзованi за видами
тимчасових рiзниць Вiдмiнностi мiж українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до
виникнення певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей фiнансової
звiтностi та їхньою податковою базою. Нижче показаний податковий вплив змiн цих тимчасових рiзниць. У
тисячах гривень 31 грудня 2015 р. Кредитовано/ (вiднесено) на прибуток чи збиток Кредитовано/ (вiднесено)
26 на iншi сукупнi доходи Вiднесено безпо-середньо на капiтал 31 грудня 2016 р. Податковий ефект тимчасових
рiзниць, якi зменшують/(збiльшують) суму оподаткування Примiщення та обладнання 7 439 (5 034) (17) - 2
388 Фiнансування, отримане вiд материнської компанiї (15 981) 15 981 - - - Переоцiнка справедливої вартостi
iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу 34 - (714) - (680) Нарахування 147 (147) - - Перенесенi податковi збитки 64 183 (11 503) - - 52 680 Чистий вiдстрочений податковий актив/(зобов’язання)
55 822 (703) (731) - 54 388 Всього вiдстроченого податкового активу 71 803 (16 684) (51) - 55 068 Всього
вiдстроченого податкового зобов’язання (15 981) 15 981 (680) - (680) Чистий вiдстрочений податковий
актив/(зобов’язання) 55 822 (703) (731) - 54 388 У тисячах гривень 31 грудня 2014 р. Кредитовано/ (вiднесено)
на прибуток чи збиток Кредитовано/ (вiднесено) на iншi сукупнi доходи Вiднесено безпо-середньо на капiтал
31 грудня 2015 р. Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують/(збiльшують) суму оподаткування
Примiщення та обладнання 4 973 2 472 (6) - 7 439 Фiнансування, отримане вiд материнської компанiї (16 580)
6 757 - (6 158) (15 981) Резерв на знецiнення кредитiв (25 494) 25 494 - - - Переоцiнка справедливої вартостi
iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу (336) 3 367 - 34 Переоцiнка справедливої вартостi
цiнних паперiв у торговому портфелi (200) 200 - - - Оцiнка фiнансових iнструментiв за амортизованою
вартiстю (751) 751 - - - Нарахування 1 070 (923) - - 147 Iнше 209 (209) - - - Перенесенi податковi збитки 64 183
- - - 64 183 Чистий вiдстрочений податковий актив/(зобов’язання) 27 074 34 545 361 (6 158) 55 822 Всього
вiдстроченого податкового активу 70 435 1 343 25 - 71 803 Всього вiдстроченого податкового зобов’язання (43
361) 33 202 336 (6 158) (15 981) Чистий вiдстрочений податковий актив/(зобов’язання) 27 074 34 545 361 (6
158) 55 822 (г) Ефект поточного та вiдстроченого податку, що стосується кожного компоненту iнших
сукупних доходiв Нижче показаний ефект поточного та вiдстроченого податку, що стосується кожного
компоненту iнших сукупних доходiв: У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк Сума до оподат-кування (Витрати)/
кредит з податку на прибуток Сума за вираху-ванням податку Сума до оподат-кування (Витрати)/ кредит з
податку на прибуток Сума за вираху-ванням податку Iнвестицiї для подальшого продажу: - Прибутки мiнус
збитки/(збитки мiнус прибутки), що виникли протягом року 3 967 (714) 3 253 (2 175) 391 (1 784) Рекласифiкацiйнi коригування на збитки мiнус прибутки, включенi до складу прибутку чи збитку - - - 137 (24)

113 Переоцiнка примiщень та незавершеного будiвництва 93 (17) 76 (247) (6) (253) Iншi сукупнi
(збитки)/доходи 4 060 (731) 3 329 (2 285) 361 (1 924) Вiдстроченi податковi витрати у сумi 6 158 тисяч гривень
були визнанi у 2015 роцi стосовно прибутку при початковому визнаннi фiнансування, отриманого вiд
материнської компанiї за ставками, що нижче нiж тi, що пропонуються непов’язаним сторонам, безпосередньо
у складi капiталу. Див. Примiтку 16.
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Прибуток на одну акцiю У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк Збиток, що належить акцiонерам-власникам
простих акцiй 3 203 (485 110) Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис.шт.) 253 135 203 672 Чистий
прибуток на одну просту акцiю (гривень на одну акцiю) 0.01 (2.38)

Управлiння фiнансовими ризиками Функцiя управлiння ризиками у Банку здiйснюється стосовно фiнансових
ризикiв, а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який
включає валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитного ризику та ризику
лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим,
щоб цi лiмiти не перевищувались. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має на метi
забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих
ризикiв. Полiтика та системи управлiння ризиками Банку постiйно переглядаються й удосконалюються
вiдповiдно до змiн органiзацiйної структури Банку, ринкових умов та банкiвських продуктiв. Кредитний
ризик. Банк наражається на кредитний ризик, який визначається як ризик того, що одна iз сторiн операцiї з
фiнансовим iнструментом спричинить фiнансовi збитки другiй сторонi внаслiдок невиконання зобов’язання за
договором. Кредитний ризик виникає в результатi кредитних та iнших операцiй Банку з контрагентами,
внаслiдок яких виникають фiнансовi активи. Максимальний рiвень кредитного ризику Банку вiдображається в
балансовiй вартостi фiнансових активiв у балансi. Для гарантiй та зобов’язань надати кредити максимальний
рiвень кредитного ризику дорiвнює сумi зобов’язання. Див. Примiтку 30. Управлiння кредитним ризиком
здiйснюється шляхом отримання застави та за допомогою iнших засобiв покриття кредитного ризику, як
зазначено у Примiтцi 9. Банк структурує рiвнi кредитного ризику, на який вiн наражається, шляхом
встановлення лiмiтiв суми ризику, що виникає у зв’язку з одним позичальником або групою позичальникiв та
у зв’язку з галузевими сегментами та iншими параметрами оцiнки кредитного ризику (сегмент позичальника,
валюта кредиту, тощо). Лiмiти рiвня кредитного ризику затверджуються Правлiнням. Рiшення про прийнятнi
ризики в межах встановлених Правлiнням лiмiтiв приймають кредитнi комiтети. У Банку створений ряд
кредитних комiтетiв, якi вiдповiдають за затвердження кредитних лiмiтiв по окремих позичальниках та за
монiторинг кредитiв: - Кредитний комiтет по роботi з юридичними особами розглядає та затверджує кредитнi
заявки клiєнтiв – юридичних осiб та затверджує лiмiти кредитування для банкiв-контрагентiв. Вiн також
аналiзує кредитнi ризики при прийняттi iнвестицiйних рiшень; - Кредитний комiтет з кредитування фiзичних
осiб вiдповiдає за перевiрку та затвердження кредитних заявок фiзичних осiб; - Виконавчий кредитний комiтет
28 по роботi з юридичним особами вiдповiдає за прийняття рiшень про повернення знецiнених кредитiв, виданих
корпоративним позичальникам, а також монiторинг, аналiз та прийняття рiшень щодо перелiку позичальникiв
– юридичних осiб стосовно врегулювання проблемної заборгованостi та заборгованостi, яка на момент аналiзу
ще не є проблемною, але iснують певнi ризики порушення або погiршення умов виконання зобов’язань. Виконавчий комiтет по роботi з фiзичними особами приймає рiшення про повернення знецiнених кредитiв
фiзичних осiб, а також монiторинг, аналiз та прийняття рiшень щодо кредитiв фiзичним особам стосовно
врегулювання проблемної заборгованостi та заборгованостi, яка на момент аналiзу ще не є проблемною, але
iснують певнi ризики порушення або погiршення умов виконання зобов’язань. Кредитнi заявки, пiдготовленi
спiвробiтниками кредитних вiддiлiв фiлiй, розглядаються Управлiнням по роботi з МСБ (позичальники з
рiчним оборотом до 250 мiльйонiв гривень), Департаментом кредитування корпоративних клiєнтiв
(позичальники з рiчним оборотом понад 250 мiльйонiв гривень), Управлiнням кредитних ризикiв
Корпоративного бiзнесу та Управлiнням кредитних ризикiв Роздрiбного бiзнесу та подаються вiдповiдному
кредитному комiтету для затвердження кредитного лiмiту. Стандартна практика управлiння кредитним
ризиком передбачає одержання застави та корпоративних i особистих гарантiй для покриття iмовiрних збиткiв
внаслiдок настання несприятливих подiй, що можуть призвести до виникнення збиткiв. Для монiторингу
кредитних ризикiв Управлiння кредитних ризикiв Роздрiбного бiзнесу, Департамент кредитування
корпоративних клiєнтiв та Управлiння кредитних ризикiв Корпоративного бiзнесу регулярно аналiзують
фiнансовий стан позичальникiв та якiсть обслуговування боргу. Департамент методологiї та контролю ризикiв
виконує контролюючу функцiю щодо якостi кредитного портфеля шляхом аналiзу суми, структури, якостi
портфеля та тенденцiй. Правлiння та Наглядова рада здiйснюють стратегiчний контроль за дотриманням
Банком полiтики управлiння кредитним ризиком шляхом щоквартального аналiзу звiтiв про кредитну якiсть
кредитного портфеля, пiдготовлених за стандартами звiтностi Групи Piraeus. Вся iнформацiя про суттєвi
ризики стосовно клiєнтiв, кредитоспроможнiсть яких погiршується, доводиться до вiдома Правлiння та
Наглядової ради, якi її аналiзують. Керiвництво Банку аналiзує кредити за строками затримки платежiв та
проводить роботу стосовно прострочених залишкiв. Цей аналiз регулярно проводиться Кредитними
комiтетами по роботi з юридичними та фiзичними особами, засiдання вiдбуваються за потребою, але не рiдше

одного разу на мiсяць. Робота стосовно прострочених кредитiв включає постiйний контакт з позичальниками,
розробку планiв реструктуризацiї, судовi позови та звернення стягнення на предмет застави. Таким чином,
керiвництво Банку вважає за необхiдне надавати iнформацiю про строки прострочення заборгованостi та iншi
данi про кредитний ризик, як це описано у Примiтках 8, 9 та 14. Кредитний ризик позабалансових фiнансових
iнструментiв визначається як можливiсть збиткiв через те, що iнша сторона, яка бере участь у фiнансовому
iнструментi, не виконає контрактних зобов'язань. Банк застосовує таку ж саму кредитну полiтику щодо
умовних зобов'язань, як i до балансових фiнансових iнструментiв: встановлено процедури затвердження,
контроль рiвня ризику та процедури монiторингу. Ринковий ризик. Банк наражається на ринковi ризики, що
виникають у зв’язку з вiдкритими позицiями (а) валют, (б) процентних ставок та (в) iнструментiв капiталу, якi
великою мiрою залежать вiд загальних та специфiчних ринкових змiн. Керiвництво Банку встановлює лiмiти
сум ризику, що може бути прийнятий Банком, та регулярно контролює їх дотримання. Проте застосування
такого пiдходу не запобiгає виникненню збиткiв за межами цих лiмiтiв у випадку бiльш суттєвих ринкових
змiн. Управлiння ринковими ризиками включає: а) оцiнку можливих збиткiв вiд змiни цiн на фiнансовi
iнструменти при вiдкритих позицiях; б) порiвняння розрахункових збиткiв зi встановленими лiмiтами та в)
змiну позицiй для утримання збиткiв в межах встановлених лiмiтiв. На тактичному рiвнi управлiння
ринковими ризиками здiйснює Комiтет з управлiння активами та пасивами Банку (КУАП), засiдання якого
проводяться щомiсяця. Департамент управлiння ризиками здiйснює монiторинг вiдкритих позицiй за
валютами, процентними ставками, а також iнших ринкових ризикiв та їх тенденцiй. Звiти з результатами
проведеного монiторингу ринкового ризику подаються Департаментом управлiння ризиками КУАП.
Валютний ризик. Валютний ризик – це ризик, пов'язаний iз впливом коливання обмiнних курсiв на вартiсть
фiнансових iнструментiв. Керiвництво визначає лiмiти ризикiв по валютах та загальний прийнятний рiвень
ризику за позицiями «овернайт», якi щоденно контролюються та порiвнюються з лiмiтами довгої/короткої
вiдкритої позицiї, встановленими НБУ. У поданiй нижче таблицi наведено концентрацiю валютного ризику
Банку станом на кiнець звiтного перiоду. На 31 грудня 2016 р. На 31 грудня 2015 р. У тисячах гривень
Монетарнi фiнансовi активи Монетарнi фiнансовi зобов’я-зання Похiднi фiнансовi iнстру-менти Чиста
балансова позицiя Монетарнi фiнансовi активи Монетарнi фiнансовi зобов’я-зання Похiднi фiнансовi iнструменти Чиста балансова позицiя Українськi гривнi 1 326 647 973 178 - 353 469 925 182 631 825 (71 894) 221 463
Долари США 1 622 532 1 622 993 - (461) 1 877 462 1 854 111 69 790 93 141 Євро 192 148 192 847 - (699) 153 754
155 422 - (1 668) Iншi валюти 1 834 979 - 855 1 701 899 - 802 Всього 3 143 161 2 789 997 - 353 164 2 958 099 2
642 257 (2 104) 313 738 Iншi валюти включають переважно росiйськi рублi. Поданi у таблицi похiднi фiнансовi
iнструменти – це монетарнi фiнансовi активи та монетарнi фiнансовi зобов’язання, що показанi окремо для
вiдображення загального валютного ризику Банку. Позицiя Банку по валютних похiдних iнструментах у
кожному стовпчику – це справедлива вартiсть на кiнець звiтного перiоду сум у вiдповiднiй валютi, яку Банк
погодився купити (позитивна сума) або продати (негативна сума) до згортання позицiй та здiйснення
розрахункiв з контрагентом. Суми з розбивкою за валютами показанi розгорнуто, як зазначено у Примiтцi 31.
Чиста загальна сума являє собою справедливу вартiсть похiдних iнструментiв. Наведений вище аналiз включає
лише монетарнi активи та зобов’язання. На думку керiвництва, iнвестицiї в iнструменти капiталу та
немонетарнi активи не призведуть до виникнення суттєвого валютного ризику. Нижче в таблицi показано
чутливiсть фiнансового результату та капiталу (до податку на прибуток) до можливих змiн курсiв обмiну, що
використовувались на звiтну дату, при незмiнностi всiх iнших змiнних характеристик: На 31 грудня 2016 р. На
31 грудня 2015 р. У тисячах гривень Вплив на прибуток чи збиток та капiтал Вплив на прибуток чи збиток та
капiтал Змiцнення долара США на 30% (у 2015 роцi – змiцнення на 40%) (138) 37 256 Послаблення долара
США на 5% (у 2015 роцi – послаблення на 5%) 23 (4 657) Змiцнення євро на 40% (у 2015 роцi – змiцнення на
40%) (280) (667) Послаблення євро на 5% (у 2015 роцi – послаблення на 5%) 35 83 Змiцнення iнших валют на
20% (у 2015 роцi – змiцнення на 20%) 171 160 Послаблення iнших валют на 20% (у 2015 роцi – послаблення на
20%) (171) (160) Ризик процентної ставки. Банк наражається на ризик у зв’язку з впливом коливань
домiнуючих рiвнiв ринкової процентної ставки на його фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа
може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися або приносити збитки в разi
несподiваних змiн. Управлiння ризиком процентної ставки спрямоване на забезпечення оптимальної
структури (включаючи строки змiни процентної ставки) активiв та зобов’язань, чутливих до змiни процентної
ставки. Управлiння цiєю структурою здiйснюється шляхом прийняття рiшень щодо ставок за процентними
активами та зобов’язаннями залежно вiд їх виду, валюти та строку. КУАП щомiсяця контролює i встановлює
лiмiти на рiвнi розриву строкiв перегляду процентних ставок. У поданiй нижче таблицi наведено
концентрацiю ризику процентних ставок Банку. До таблицi включено фiнансовi активи та зобов’язання Банку,
об’єднанi в категорiї вiдповiдно до строкiв перегляду процентної ставки вiдповiдно до контракту або строкiв
погашення, залежно вiд того, що буде ранiше. У тисячах гривень До запитання та до 1 мiсяця 1-3 мiсяцi 3-12
мiсяцiв 1-5 рокiв Понад 5 рокiв Немо-нетарнi статтi Всього 31 грудня 2016 р. Всього фiнансових активiв 2 056
977 547 087 248 656 283 882 6 559 - 3 143 161 Всього фiнансових зобов’язань 2 345 109 199 590 241 752 991 2
555 - 2 789 997 Чиста невiдповiднiсть процентних ставок на 31 грудня 2016 р. (288 132) 347 497 6 904 282 891 4
004 - 353 164 31 грудня 2015 р. Всього фiнансових активiв 2 115 494 668 119 36 228 129 359 8 899 - 2 958 099

Всього фiнансових зобов’язань 1 874 151 445 562 295 127 24 374 5 147 - 2 644 361 Чиста невiдповiднiсть
процентних ставок на 31 грудня 2015 р. 241 343 222 557 (258 899) 104 985 3 752 - 313 738 Станом на 31 грудня
2016 року бiльшiсть фiнансових активiв та зобов’язань Банку виданi пiд фiксовану процентну ставку.
Проценти нараховуються за плаваючою ставкою за такими фiнансовими зобов’язаннями: - фiнансування,
отримане вiд материнської компанiї в доларах США загальною сумою 912 510 тисяч гривень (у 2015 роцi – 1
156 605 тисяч гривень) пiд процентну ставку вiд 1.11% до 10.59% та у ЕВРО загальною сумою 54 445 тисяч
гривень (у 2015 роцi - 48 060 тисяч гривень) пiд процентну ставку 4.48%; Якби станом на 31 грудня 2016 року
процентнi ставки за фiнансовими iнструментами, деномiнованими в доларах США, були на 25 базисних
пунктiв вище/нижче (у 2015 роцi – на 25 базисних пунктiв вище/нижче) при незмiнностi всiх iнших змiнних,
прибуток за рiк був би на 2 281 тисячу гривень бiльше/менше (у 2015 роцi – на 2 892 тисячi гривень),
переважно у зв’язку зi збiльшенням/зменшенням процентних витрат за зобов’язаннями зi змiнною
процентною ставкою. Якби станом на 31 грудня 2016 року процентнi ставки за фiнансовими iнструментами,
деномiнованими в євро, були на 25 базисних пунктiв вище/нижче (у 2015 роцi – на 25 базисних пунктiв
вище/нижче) при незмiнностi всiх iнших змiнних, прибуток за рiк був би на 136 тисяч гривень бiльше/менше
(у 2015 роцi – на 120 тисяч гривень бiльше/менше), переважно у зв’язку зi збiльшенням/зменшенням
процентних витрат за зобов’язаннями зi змiнною процентною ставкою. Банк здiйснює монiторинг процентних
ставок по фiнансових iнструментах. У таблицi далi показано середньозваженi ефективнi процентнi ставки за
контрактами фiнансових iнструментiв станом на кiнець кожного звiтного перiоду. % рiчних 2016 рiк 2015 рiк
Гривнi Долари США Євро Гривнi Долари США Євро Активи Кореспондентськi рахунки та депозити
«овернайт» в iнших банках 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 Кредити та аванси клiєнтам 21.5 10.0 11.7 25.0 11.3 12.0
Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу 15.9 - - 23.8 - - Цiннi папери, утримуванi до погашення 13.7
- - 22.3 - - Зобов’язання Заборгованiсть перед iншими банками - 6.9 4.5 - 7.5 5.1 Кошти клiєнтiв поточнi/розрахунковi рахунки юридичних осiб 0.8 0.1 0.2 1.1 0.1 0.5 - поточнi рахунки/рахунки до запитання
фiзичних осiб 1.4 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 - строковi депозити юридичних осiб 10.8 2.4 - 17.7 7.5 3.1 - строковi
депозити фiзичних осiб 15.5 4.4 4.0 20.8 7.3 6.3 - ощаднi депозити фiзичних осiб 3.0 0.5 0.5 8.0 1.9 1.3 Позначка
“-“ у таблицi означає, що Банк не має вiдповiдних активiв або зобов’язань у вiдповiднiй валютi. Концентрацiя
географiчного ризику. Географiчний аналiз фiнансових активiв та зобов’язань Банку станом на 31 грудня 2016
року наведено нижче: У тисячах гривень Україна Країни ОЕСР Iншi країни Всього Активи Грошовi кошти та
їх еквiваленти та обов’язковi резерви 341 820 916 472 1 111 1 259 403 Кошти в iнших банках 527 9 652 - 10 179
Кредити та аванси клiєнтам 1 071 815 116 71 1 072 002 Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу 249
542 - - 249 542 Цiннi папери, утримуванi до погашення 551 062 - - 551 062 Iншi фiнансовi активи 973 - - 973
Всього фiнансових активiв 2 215 739 926 240 1 182 3 143 161 Зобов’язання Заборгованiсть перед iншими
банками - 966 955 - 966 955 Кошти клiєнтiв 1 662 333 42 203 25 871 1 730 407 Iншi залученi кошти 3 181 - - 3
181 Iншi фiнансовi зобов’язання 10 081 79 337 36 89 454 Всього фiнансових зобов’язань 1 675 595 1 088 495 25
907 2 789 997 Чиста позицiя за балансовими фiнансовими iнструментами 540 144 (162 255) (24 725) 353 164
Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням (Примiтка 30) 31 910 348 304 32 562 Географiчний аналiз фiнансових
активiв та зобов’язань Банку станом на 31 грудня 2015 року наведено нижче: Україна Країни ОЕСР Iншi
країни Всього Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти та обов’язковi резерви 107 650 1 071 935 1 184 1 180
769 Кошти в iнших банках 1 080 29 711 3 234 34 025 Кредити та аванси клiєнтам 1 027 685 24 - 1 027 709
Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу 16 440 - - 16 440 Цiннi папери, утримуванi до погашення
696 298 - - 696 298 Iншi фiнансовi активи 2 855 3 - 2 858 Всього фiнансових активiв 1 852 008 1 101 673 4 418 2
958 099 Зобов’язання Заборгованiсть перед iншими банками - 1 204 665 - 1 204 665 Кошти клiєнтiв 1 266 636
33 759 54 176 1 354 571 Iншi залученi кошти 5 275 - - 5 275 Iншi фiнансовi зобов’язання 11 639 67 906 305 79
850 Всього фiнансових зобов’язань 1 283 550 1 306 330 54 481 2 644 361 Чиста позицiя за балансовими
фiнансовими iнструментами 568 458 (204 657) (50 063) 313 738 Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням
(Примiтка 30) 24 126 141 112 24 379 Активи, зобов’язання та зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, були
класифiкованi виходячи з країни, в якiй знаходиться контрагент. Грошовi кошти у касi були класифiкованi
вiдповiдно до країни їх фiзичного знаходження. Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi – це ризик того, що
пiдприємство зiткнеться з труднощами при виконаннi зобов’язань, пов’язаних з фiнансовими зобов’язаннями.
Банк щодня стикається з цим ризиком у зв’язку з вимогами щодо використання його вiльних грошових коштiв
за депозитами «овернайт», поточними рахунками, депозитами, строк погашення яких настає незабаром,
наданням кредитiв, гарантiями та похiдними iнструментами, розрахунок за якими здiйснюється грошовими
коштами. Банк не тримає грошовi ресурси, достатнi для покриття всiх цих потреб, оскiльки досвiд показує, що
мiнiмальний рiвень реiнвестування коштiв, строк погашення яких настає, можна передбачити з високою
ймовiрнiстю. Управлiння лiквiднiстю здiйснюється у Банку на трьох рiвнях. Перший рiвень – це пiдготовка
стратегiчних планiв. Основнi принципи стратегiчного управлiння лiквiднiстю визначаються пiд час пiдготовки
бiзнес-плану шляхом визначення обсягiв та структури активiв та зобов’язань Банку. На другому рiвнi
встановлюються тактичнi цiлi та засоби їх реалiзацiї. Тактичне управлiння лiквiднiстю здiйснюється КУАП
Банку та передбачає регулярний аналiз вiдповiдних звiтiв та формування вказiвок пiдроздiлам Банку, якi
безпосередньо впливають на обсяг та структуру його операцiй. Управлiння лiквiднiстю третього рiвня

передбачає досягнення вiдповiдностi надходжень та видаткiв грошових коштiв та здiйснюється щодня
Казначейством Банку. Банк прагне пiдтримувати стабiльну базу фiнансування, яка складається переважно iз
заборгованостi перед iншими банками, депозитiв юридичних та фiзичних осiб. Банк iнвестує кошти у
диверсифiкованi портфелi лiквiдних активiв для того, щоб мати можливiсть оперативно та безперешкодно
виконати непередбачуванi вимоги щодо лiквiдностi. Управлiння лiквiднiстю Банку вимагає проведення
аналiзу рiвня лiквiдних активiв, необхiдного для врегулювання зобов’язань при настаннi строку їх погашення,
забезпечення доступу до рiзних джерел фiнансування, наявностi планiв у випадку виникнення проблем з
фiнансуванням та здiйснення контролю за вiдповiднiстю балансових нормативiв лiквiдностi нормативним
вимогам. Банк щоденно розраховує нормативи лiквiдностi вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України.
Цi нормативи включають: - Норматив миттєвої лiквiдностi (Н4), який розраховується як вiдношення
високолiквiдних активiв до зобов’язань, що погашаються на вимогу та встановлений НБУ на рiвнi не менше
20%. Станом на 31 грудня 2016 року Банк дотримувався нормативного значення, встановленого НБУ. Норматив поточної лiквiдностi (Н5), який розраховується як вiдношення лiквiдних активiв до зобов’язань зi
строком погашення, який не перевищує 31 календарний день та встановлений НБУ на рiвнi не менше 40%.
Станом на 31 грудня 2016 року Банк дотримувався нормативного значення, встановленого НБУ. - Норматив
короткострокової лiквiдностi (Н6), який розраховується як вiдношення лiквiдних активiв до зобов’язань зi
строком погашення до одного року та встановлений НБУ на рiвнi не менше 60%. Станом на 31 грудня 2016
року Банк дотримувався нормативного значення, встановленого НБУ. Iнформацiю про позицiю лiквiдностi
фiнансових активiв та зобов’язань отримує Департамент казначейських операцiй Банку. Департамент
казначейських операцiй забезпечує наявнiсть достатнього портфелю короткострокових лiквiдних активiв, який
переважно складається з короткострокових лiквiдних цiнних паперiв, депозитiв у банках та iнших
мiжбанкiвських iнструментiв, для пiдтримки достатнього рiвня лiквiдностi в цiлому по Банку. Казначейство
Банку контролює щоденну позицiю лiквiдностi. У поданiй нижче таблицi показанi зобов’язання Банку станом
на 31 грудня 2016 року за визначеними в угодах строками погашення, що залишилися. Суми у таблицi – це
недисконтованi грошовi потоки за угодами, валовi суми, що пiдлягають обмiну по валютних свопах,
розрахунок за якими здiйснюється на основi валової суми, загальна сума зобов’язань з надання кредитiв та
фiнансових гарантiй. Цi недисконтованi грошовi потоки вiдрiзняються вiд сум, вiдображених у звiтi про
фiнансовий стан, оскiльки суми у звiтi про фiнансовий стан базуються на дисконтованих грошових потоках.
Якщо сума, що пiдлягає виплатi, не є фiксованою, сума в таблицi визначається виходячи з iснуючих умов
станом на кiнець звiтного перiоду. Валютнi виплати перераховуються iз використанням обмiнного курсу спот
станом на кiнець звiтного перiоду. ? Нижче в таблицi поданий аналiз фiнансових зобов’язань Банку за
строками погашення станом на 31 грудня 2016 року: У тисячах гривень До запитання та до 1 мiсяця 1-3 мiсяцi
3-12 мiсяцiв 12 мiсяцiв - 5 рокiв Понад 5 рокiв Всього Зобов’язання Заборгованiсть перед iншими банками 25
390 1 759 599 716 382 113 - 1 008 978 Кошти клiєнтiв 1 291 314 202 389 246 661 365 - 1 740 729 Iншi фiнансовi
зобов’язання 89 454 - - - - 89 454 Iншi залученi кошти 95 174 783 2 714 2 249 6 015 Невикористанi кредитнi
лiнiї за кредитними картками 28 844 - - - - 28 844 Гарантiї наданi 3 718 - - - - 3 718 Разом потенцiйних
майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 1 438 815 204 322 847 160 385 192 2 249 2 877 738 Нижче в
таблицi поданий аналiз фiнансових зобов’язань Банку за строками погашення станом на 31 грудня 2015 року:
У тисячах гривень До запитання та до 1 мiсяця 1-3 мiсяцi 3-12 мiсяцiв 12 мiсяцiв - 5 рокiв Понад 5 рокiв
Всього Зобов’язання Заборгованiсть перед iншими банками 1 082 1 378 510 422 705 259 - 1 218 141 Кошти
клiєнтiв 902 596 205 324 241 407 25 216 - 1 374 543 Похiднi фiнансовi iнструменти, розрахунок за якими
здiйснюється на основi валової суми - видатки 71 894 - - - - 71 894 - надходження (69 790) - - - - (69 790) Iншi
фiнансовi зобов’язання 12 933 - 64 813 - - 77 746 Iншi залученi кошти 326 226 989 4 714 3 332 9 587
Невикористанi кредитнi лiнiї за кредитними картками 20 640 - - - - 20 640 Гарантiї наданi 3 739 - - - - 3 739
Разом потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 943 420 206 928 817 631 735 189 3 332 2
706 500 Виплати за похiдними фiнансовими iнструментами, розрахунки за якими здiйснюються на основi
валової суми, супроводжуватимуться вiдповiдними надходженнями грошових коштiв, якi показанi у Примiтцi
31 за їх дисконтованою вартiстю. Кошти клiєнтiв вiдображенi у вказаному аналiзi за строками, що залишились
до погашення вiдповiдно до контрактiв. Вiдповiдно до українського законодавства Банк зобов’язаний видати
фiзичним особам, на їх вимогу, строковий депозит тiльки iз спливом строку, визначеного у договорi
банкiвського строкового вкладу. Дострокове повернення вкладниковi, за його вимогою, строкового депозиту
заборонено i можливе виключно у випадках i на умовах, якi передбаченi умовами договору банкiвського
строкового вкладу. Банк не використовує наведений вище аналiз за строками погашення без врахування
дисконтування для управлiння лiквiднiстю. Натомiсть, Банк контролює очiкуванi строки погашення, якi
показанi у поданiй нижче таблицi: У тисячах гривень До запитання та до 1 мiсяця 1-3 мiсяцi 3-12 мiсяцiв 12
мiсяцiв - 5 рокiв Понад 5 рокiв Строк пога-шення не визна-чений Всього На 31 грудня 2016 р. Фiнансовi
активи 1 892 211 231 628 456 621 553 611 9 090 - 3 143 161 Фiнансовi зобов’язання 1 403 211 566 920 454 579
364 572 715 - 2 789 997 Чистий розрив лiквiдностi за очiкуваними строками погашення 489 000 (335 292) 2 042
189 039 8 375 - 353 164 Кумулятивний розрив лiквiдностi 489 000 153 708 155 750 344 789 353 164 353 164 - На
31 грудня 2015 р. Фiнансовi активи 1 772 387 165 054 574 600 419 643 26 415 - 2 958 099 Фiнансовi

зобов’язання 910 732 204 108 799 448 724 926 5 147 - 2 644 361 Чистий розрив лiквiдностi за очiкуваними
строками погашення 861 655 (39 054) (224 848) (305 283) 21 268 - 313 738 Кумулятивний розрив лiквiдностi
861 655 822 601 597 753 292 470 313 738 313 738 - Вiдповiднiсть та/або контрольована невiдповiднiсть строкiв
погашення i процентних ставок активiв та зобов’язань має фундаментальне значення для керiвництва Банку.
Повна вiдповiднiсть для банкiв не характерна, оскiльки операцiї часто мають рiзний характер та невизначений
термiн. Позицiя невiдповiдностi потенцiйно може збiльшити прибутковiсть, але також може збiльшити ризик
збиткiв. Строки активiв та зобов’язань i спроможнiсть замiни (за прийнятною вартiстю) процентних
зобов'язань пiсля настання строку їх погашення є важливими чинниками оцiнки лiквiдностi Банку та його
реакцiї на змiни процентної ставки та курсу обмiну валют. Потреби в лiквiдностi для надання грошових
коштiв за гарантiями значно нижчi, нiж сума зобов’язання, оскiльки загалом Банк не очiкує, що кошти за
угодою на випуск гарантiї сплачуватимуться третiй сторонi (Примiтка 30).

29

Управлiння капiталом Мета Банку при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi (i) дотримання вимог до
капiталу, встановлених Нацiональним банком України та (ii) спроможностi Банку функцiонувати як
безперервно дiюче пiдприємство. Сума регулятивного капiталу, управлiння яким здiйснює Банк станом на 31
грудня 2016 року, складає 465 538 тисяч гривень (у 2015 роцi – 477 712 тисяч гривень). Контроль за
дотриманням нормативу достатностi капiталу, встановленого Нацiональним банком України, здiйснюється за
допомогою щомiсячних звiтiв, де мiстяться розрахунки, якi перевiряють та пiдписують Голова Правлiння i
Головний бухгалтер Банку. Оцiнка iнших цiлей управлiння капiталом здiйснюється щороку. Вiдповiдно до
iснуючих вимог до капiталу, встановлених Нацiональним банком України, банки повиннi утримувати
вiдношення регулятивного капiталу до активiв, зважених з урахуванням ризику («норматив достатностi
капiталу»), на рiвнi, що є вищим за обов’язкове мiнiмальне значення. Нижче в таблицi показаний
регулятивний капiтал Банку, який складається з таких компонентiв: У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Основний капiтал 451 313 465 396 Додатковий капiтал 14 225 12 316 Всього регулятивного капiталу 465 538
477 712 Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року Банк дотримувався всiх зовнiшнiх вимог до
рiвня капiталу. ?

Умовнi та iншi зобов’язання Судовi справи. В ходi нормального ведення бiзнесу Банк час вiд часу одержує
претензiї. Виходячи з власної оцiнки, а також внутрiшнiх професiйних консультацiй Банк самостiйно оцiнює
ризики та можливi зобов’язання щодо судових процесiв. Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв Банк з
урахування професiйних суджень керiвництва сформував резерв пiд забезпечення судового позову в сумi 7
734 тисячi гривень. У квiтнi 2017 року Державним виконавцем винесено постанову про закриття виконавчого
провадження, керiвництво вважає, що ймовiрнiсть оскарження даної постанови залишається високою, тому
Банк залишив без змiн резерв пiд забезпечення судового позову в сумi 7 734 тисячi гривень. Податкове
законодавство. З 1 сiчня 2015 року в Українi частково впроваджено податкову реформу. Зокрема, суттєво
змiненi правила визначення об’єкту оподаткування з податку на прибуток, термiни та порядок складання
податкової звiтностi. Згiдно вимог Податкового кодексу об’єкт оподаткування визначається на пiдставi
прибутку до оподаткування (пiсля проведення певних коригувань), визначеного у фiнансовiй звiтностi
платника податку, яка подається до податкових органiв разом iз податковою звiтнiстю. В поточнiй редакцiї
Податкового кодексу iснують певнi норми, якi дозволяють неоднозначне трактування, та щодо яких може
превалювати фiскальний пiдхiд з боку податкових органiв. Така невизначенiсть та неоднозначнiсть
трактування можуть стосуватись оцiнки та вiдображення в облiку фiнансових iнструментiв, резервiв на
покриття збиткiв вiд знецiнення, а також вiдповiднiсть цiноутворення ринковим умовам та операцiй з
акцiонерами, що в свою чергу може призвести до додаткових податкових зобов’язань, штрафiв та пенi у разi,
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якщо податковi органи поставлять пiд сумнiв певнi тлумачення, заснованi на оцiнцi керiвництва Банку.
Керiвництво Банку, ґрунтуючись на своєму трактуваннi податкового законодавства, вважає, що всi чиннi
податки були нарахованi. Зобов’язання по капiтальних витратах. Станом на 31 грудня 2016 року Банк не мав
капiтальних зобов’язань, передбачених контрактами, щодо примiщень та обладнання. Станом на 31 грудня
2015 року у Банку також були вiдсутнi зобов’язання по капiтальних витратах. Зобов’язання за оперативною
орендою. У разi, коли Банк виступає орендарем, майбутнi мiнiмальнi виплати за нескасовуваною оперативною
орендою є такими: У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк До 1 року 7 823 8 218 Всього зобов’язань за
оперативною орендою 7 823 8 218 Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням. Головною метою цих
iнструментiв є забезпечення грошових коштiв для задоволення фiнансових потреб клiєнтiв. Гарантiї та
акредитиви “стенд-бай”, 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 й
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 партiями товару, до яких вони вiдносяться, або грошовими депозитами,
отже, мають менший рiвень ризику, нiж кредити. Зобов’язання щодо надання кредитiв являють собою
невикористанi суми, призначенi для кредитування у формi кредитiв, гарантiй та акредитивiв. Стосовно
кредитного ризику за зобов’язаннями щодо надання кредитiв Банк наражається на потенцiйнi збитки в

загальнiй сумi невикористаних зобов’язань у разi повної видачi клiєнтам невикористаної суми таких кредитiв.
Проте можлива сума збиткiв є меншою за загальну суму невикористаних зобов’язань, оскiльки виконання
бiльшостi зобов’язань щодо надання кредитiв залежить вiд дотримання клiєнтами певних кредитних
стандартiв. Банк вiдстежує строки до погашення зобов’язань щодо надання кредитiв, оскiльки бiльш
довгостроковi зобов’язання зазвичай характеризуються вищим кредитним ризиком, нiж короткостроковi.
Непогашенi зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, були такими: У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Невикористанi кредитнi лiнiї за кредитними картками 28 844 20 640 Гарантiї наданi 3 718 3 739 Всього
зобов’язань, пов’язаних з кредитуванням 32 562 24 379 ?Загальна сума зобов’язань, пов’язаних з
кредитуванням, вiдповiдно до договору не обов’язково являє собою суму грошових коштiв, виплата яких
знадобиться у майбутньому, оскiльки багато з цих зобов’язань можуть виявитися незатребуваними або
припиненими до закiнчення строку їх чинностi. Станом на 31 грудня 2016 року всi зобов’язання з надання
кредитiв є вiдкличними i становлять 617 063 тисячi гривень (на 31 грудня 2015 року – всi зобов’язання були
вiдкличними та становили 199 304 тисячi гривень). Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, деномiнованi у
таких валютах: У тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк Українськi гривнi 32 513 21 145 Долари США 49 3 234
Всього 32 562 24 379 Активи, наданi в заставу, та активи з обмеженим використанням. Станом на 31 грудня
2016 року гарантiйнi депозити, розмiщенi в iнших банках у сумi 10 179 тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року
– 34 025 тисяч гривень), розмiщенi як покриття операцiй з iншими банками за картковими операцiями та за
розрахунками в межах мiжнародної платiжної системи Western Union. Див. Примiтку 8.
Похiднi фiнансовi iнструменти Похiднi фiнансовi iнструменти з iноземною валютою укладенi Банком, в
основному, на позабiржовому ринку з професiйними учасниками на стандартних контрактних умовах. Похiднi
фiнансовi iнструменти мають потенцiйно вигiднi (активи) чи невигiднi (зобов’язання) умови внаслiдок
коливань процентних ставок на ринку, валютних курсiв чи iнших змiнних чинникiв вiдносно умов цих
iнструментiв. Загальна справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв може час вiд часу значно
змiнюватися. Справедливу вартiсть на кiнець звiтного перiоду дебiторської або кредиторської заборгованостi
за договорами валютного свопу, укладеними Банком, у розрiзi валют наведено у таблицi нижче. До таблицi
включено договори з датою розрахункiв пiсля кiнця вiдповiдного звiтного перiоду; суми за цими угодами
показано розгорнуто – до взаємозалiку позицiй (та платежiв) по кожному контрагенту. Цi угоди мають
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короткостроковий характер. Прим. 2016 рiк 2015 рiк У тисячах гривень Контракти з позитивною справедливою вартiстю Контракти з негативною справед-ливою вартiстю Контракти з позитивною справед-ливою
вартiстю Контракти з негативною справед-ливою вартiстю Контракти валютного свопу: справедлива вартiсть
на звiтну дату: - дебiторської заборгованостi в гривнях при розрахунку (+) - - - - - кредиторської
заборгованостi в гривнях при розрахунку (-) - - - (71 894) - дебiторської заборгованостi в доларах США при
розрахунку (+) - - - 69 790 - кредиторської заборгованостi в доларах США при розрахунку (-) - - - - Чиста
справедлива вартiсть валютних свопiв 18 - - - 2 104 У 2016 роцi Банк вiдобразив у звiтностi прибуток у сумi 39
656 тисяч гривень вiд операцiй за договорами валютного свопу (у 2015 роцi - збиток у сумi 2 652 тисячi
гривень).
Справедлива вартiсть Результати оцiнки справедливої вартостi аналiзуються та розподiляються за рiвнями
iєрархiї справедливої вартостi наступним чином: (i) до 1 Рiвня вiдносяться оцiнки по цiнам, що котируються
(без коригування) на активних ринках для iдентичних активiв та зобов’язань, (ii) до 2 Рiвня – отриманi в
результатi використання методiв оцiнки, в яких всi суттєвi вхiднi данi, прямо або опосередковано є
спостережуваними для активу чи зобов’язання (наприклад цiни), та (iii) оцiнки 3 Рiвня, якi є оцiнками, що не
базуються на спостережуваних ринкових даних (тобто, базуються на не спостережуваних вхiдних даних). З
метою розподiлу фiнансових iнструментiв за категорiями керiвництво використовує професiйнi судження.
Якщо для оцiнки справедливої вартостi використовуються спостережуванi вхiднi данi, що вимагають суттєвих
коригувань, то така оцiнка вiдноситься до 3 Рiвня. (a) Багаторазовi оцiнки справедливої вартостi Багаторазовi
оцiнки справедливої вартостi є оцiнками, що вимагаються або дозволенi МСФЗ у звiтi про фiнансовий стан на
кiнець кожного звiтного перiоду. В таблицi нижче наведено рiвнi iєрархiї справедливої вартостi, до якого
32 вiдносяться багаторазовi оцiнки справедливої вартостi: 2016 рiк 2015 рiк У тисячах гривень 1 Рiвень 2 Рiвень 3
Рiвень Всього 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Рiвень Всього АКТИВИ, ЩО ВIДОБРАЖАЮТЬСЯ ПО СПРАВЕДЛИВIЙ
ВАРТОСТI ФIНАНСОВI АКТИВИ Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу - Державнi облiгацiї
України - 249 542 - 249 542 - 16 440 - 16 440 НЕФIНАНСОВI АКТИВИ - Власнi примiщення - - 45 588 45 588 - 44 705 44 705 - Iнвестицiйна нерухомiсть - - 45 285 45 285 - - 61 471 61 471 ВСЬОГО СПРАВЕДЛИВА
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ, ЩО БАГАТОРАЗОВО ОЦIНЮЮТЬСЯ ПО СПРАВЕДЛИВIЙ ВАРТОСТI - 249 542 90
873 340 415 - 16 440 106 176 122 616 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ВIДОБРАЖАЮТЬСЯ ПО СПРАВЕДЛИВIЙ
ВАРТОСТI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Iншi фiнансовi зобов’язання - Похiднi фiнансовi зобов’язання - - - - 2 104 - 2 104 ВСЬОГО СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ЩО БАГАТОРАЗОВО ОЦIНЮЮТЬСЯ
ПО СПРАВЕДЛИВIЙ ВАРТОСТI - - - - - 2 104 - 2 104 В таблицi нижче наведенi методи оцiнки та вхiднi данi,
якi були використанi в оцiнцi справедливої вартостi для оцiнок 2 Рiвня та 3 Рiвня станом на 31 грудня 2016
року: У тисячах гривень Справедлива вартiсть Метод оцiнки Використанi вхiднi данi АКТИВИ ПО

СПРАВЕДЛИВIЙ ВАРТОСТI ФIНАНСОВI АКТИВИ Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу Державнi облiгацiї України 249 542 Ринковий метод Котирування на менш активному ринку НЕФIНАНСОВI
АКТИВИ - Власнi примiщення 45 588 Ринковий метод Порiвняльнi цiни на подiбну власнiсть - Iнвестицiйна
нерухомiсть 45 285 Ринковий метод Порiвняльнi цiни на подiбну власнiсть ВСЬОГО ОЦIНЕНА
БАГАТОРАЗОВА СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ 2 РIВНЯ ТА 3 РIВНЯ 340 415 В таблицi нижче наведенi
методи оцiнки та вхiднi данi, якi були використанi в оцiнцi справедливої вартостi для оцiнок 2 Рiвня та 3 Рiвня
станом на 31 грудня 2015 року: У тисячах гривень Справедлива вартiсть Метод оцiнки Використанi вхiднi данi
АКТИВИ ПО СПРАВЕДЛИВIЙ ВАРТОСТI ФIНАНСОВI АКТИВИ Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого
продажу - Державнi облiгацiї України 16 440 Ринковий метод Котирування на менш активному ринку
НЕФIНАНСОВI АКТИВИ - Власнi примiщення 44 705 Ринковий метод Порiвняннi цiнi на подiбну власнiсть Iнвестицiйна нерухомiсть 61 471 Ринковий метод Порiвняннi цiнi на подiбну власнiсть ФIНАНСОВI
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ - Похiднi фiнансовi зобов’язання (2 104) Метод дисконтованої вартостi Ринковi вiдсотковi
ставки ВСЬОГО ОЦIНЕНА БАГАТОРАЗОВА СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ 2 РIВНЯ ТА 3 РIВНЯ 120 512
Протягом 2016 та 2015 рокiв не було змiн в методах оцiнки для багаторазових оцiнок справедливої вартостi 2
Рiвня та 3 Рiвня. Чутливiсть оцiнок до можливих змiн вихiдних даних для активiв 3 Рiвня станом на 31 грудня
2016 року та 31 грудня 2015 року представленi в Примiтцi 4. ? б) Активи та зобов’язання, що не оцiнюються
по справедливiй вартостi, справедлива вартiсть яких розкривається Нижче наводиться аналiз справедливої
вартостi за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi та балансова вартiсть активiв, що не оцiнюються по
справедливiй вартостi та справедлива вартiсть яких на звiтну дату вiдрiзняється вiд балансової. Справедлива
вартiсть iнших фiнансових активiв та зобов’язань, на думку керiвництва, суттєво не вiдрiзняється вiд їх
балансової вартостi. 2016 рiк 2015 рiк У тисячах гривень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Рiвень Балан-сова вартiсть 1
Рiвень 2 Рiвень 3 Рiвень Балан-сова вартiсть АКТИВИ Кредити та аванси клiєнтам - Кредити юридичним
особам - - 976 517 983 362 - - 925 621 930 766 - Кредити фiзичним особам – приватним пiдприємцям - - 27 873
27 917 - - 26 817 26 956 - Iпотечнi кредити на придбання житлової нерухомостi - - 31 902 32 018 - - 39 900 40
100 - Кредити фiзичним особам – споживчi кредити - - 18 725 18 793 - - 22 086 22 199 - Кредити фiзичним
особам – кредитнi картки - - 9 700 9 912 - - 7 523 7 688 ВСЬОГО - - 1 064 717 1 072 002 - - 1 021 947 1 027 709
Нижче наводиться аналiз справедливої вартостi за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi та балансова вартiсть
зобов’язань, що не оцiнюються по справедливiй вартостi: 2016 рiк 2015 рiк У тисячах гривень 1 Рiвень 2
Рiвень 3 Рiвень Балан-сова вартiсть 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Рiвень Балан-сова вартiсть ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Заборгованiсть перед iншими банками - Фiнансування, отримане вiд материнської компанiї - 966 955 - 966 955
- 1 224 291 - 1 204 665 Кошти клiєнтiв - Поточнi кошти юридичних осiб - 624 824 - 624 824 - 296 441 - 296 441 Строковi депозити юридичних осiб - 162 529 - 162 438 - 225 459 - 222 805 - Поточнi кошти фiзичних осiб - 324
013 - 324 013 - 239 438 - 239 438 - Строковi депозити фiзичних осiб - 551 657 - 553 007 - 541 135 - 540 766 Ощаднi депозити фiзичних осiб - 66 125 - 66 125 - 55 121 - 55 121 ВСЬОГО - 2 696 103 - 2 697 362 - 2 581 885 2 559 236 Оцiнка справедливої вартостi на 2 Рiвнi та 3 Рiвнi iєрархiї справедливої вартостi була розрахована з
використанням метода дисконтованих грошових потокiв. Справедлива вартiсть iнструментiв з плаваючою
процентною ставкою, що не котируються на активному ринку, дорiвнює їх балансовiй вартостi. Справедлива
вартiсть iнструментiв iз фiксованою процентною ставкою, якi не мають ринкових котирувань, була
розрахована на основi розрахункових майбутнiх очiкуваних грошових потокiв, дисконтованих iз
застосуванням поточних процентних ставок для нових iнструментiв, що мають подiбний кредитний ризик та
строк до погашення, який залишився. Для активiв Банк використовував припущення щодо ставок на позики та
рiвня дострокових погашень контрагентами. Зобов’язання були дисконтованi з використанням ставки Банку
по запозиченням. Зобов’язання, що пiдлягають погашенню за вимогою, були дисконтованi починаючи з
першого дня потенцiйного пред’явлення вимоги щодо погашення зобов’язання Банком.
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Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки Для цiлей оцiнки МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:
визнання та оцiнка» встановлює такi категорiї фiнансових активiв: (а) кредити та дебiторська заборгованiсть;
(б) фiнансовi активи для подальшого продажу; (в) фiнансовi активи, що утримуються до погашення та (г)
фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий
результат. Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат,
подiляються на двi пiд-категорiї: (i) активи, включенi до цiєї категорiї при початковому визнаннi, та (ii)
активи, вiднесенi до категорiї призначених для торгiвлi. Нижче в таблицi показане вивiрення фiнансових
активiв з категорiями оцiнки станом на 31 грудня 2016 року: У тисячах гривень Кредити та дебiтор-ська
заборго-ванiсть Активи для подаль-шого продажу Утримуванi до погашення Всього АКТИВИ Грошовi кошти
та їх еквiваленти та обов’язковi резерви - Грошовi кошти в касi 65 635 - - 65 635 - Залишки на рахунку в НБУ
274 627 - - 274 627 - Кореспондентськi рахунки та депозити «овернайт» 919 141 - - 919 141 Кошти в iнших
банках - Гарантiйнi депозити, розмiщенi в iнших банках 10 179 - - 10 179 Кредити та аванси клiєнтам Кредити юридичним особам 983 363 - - 983 363 - Кредити фiзичним особам – приватним пiдприємцям 27 917 - 27 917 - Iпотечнi кредити на придбання житлової нерухомостi 32 018 - - 32 018 - Кредити фiзичним особам –
споживчi кредити 18 792 - - 18 792 - Кредити фiзичним особам – кредитнi картки 9 912 - - 9 912 Iнвестицiйнi
цiннi папери для подальшого продажу - Державнi облiгацiї України - 249 542 - 249 542 Цiннi папери

утримуванi до погашення -Депозитнi сертифiкати НБУ - - 551 062 551 062 Iншi фiнансовi активи - Дебiторська
заборгованiсть за кредитними та дебетовими картками 494 - - 494 - Суми у розрахунках 409 - - 409 Нарахованi доходи до отримання 70 - - 70 ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 2 342 557 249 542 551 062 3 143
161 Нижче в таблицi наведене вивiрення класiв фiнансових активiв з категорiями оцiнки станом на 31 грудня
2015 року. У тисячах гривень Кредити та дебiтор-ська заборго-ванiсть Активи для подаль-шого продажу
Утримуванi до погашення Всього АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти та обов’язковi резерви - Грошовi
кошти в касi 55 040 - - 55 040 - Залишки на рахунку в НБУ 48 209 - - 48 209 - Кореспондентськi рахунки та
депозити «овернайт» 1 077 520 - - 1 077 520 Кошти в iнших банках - Гарантiйнi депозити, розмiщенi в iнших
банках 34 025 - - 34 025 Кредити та аванси клiєнтам - Кредити юридичним особам 930 766 - - 930 766 Кредити фiзичним особам – приватним пiдприємцям 26 956 - - 26 956 - Iпотечнi кредити на придбання
житлової нерухомостi 40 100 - - 40 100 - Кредити фiзичним особам – споживчi кредити 22 199 - - 22 199 Кредити фiзичним особам – кредитнi картки 7 688 - - 7 688 Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу
- Державнi облiгацiї України - 16 440 - 16 440 Цiннi папери утримуванi до погашення -Депозитнi сертифiкати
НБУ - - 696 298 696 298 Iншi фiнансовi активи - Дебiторська заборгованiсть за кредитними та дебетовими
картками 2 360 - - 2 360 - Суми у розрахунках 410 - - 410 - Нарахованi доходи до отримання 88 - - 88 ВСЬОГО
ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 2 245 361 16 440 696 298 2 958 099 Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня
2015 року всi фiнансовi зобов’язання Банку, крiм похiдних фiнансових iнструментiв, облiкованi за
амортизованою вартiстю. Похiднi фiнансовi iнструменти вiдносяться до категорiї оцiнки «за справедливою
вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат». 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.
Операцiї з пов’язаними сторонами Станом на 31 грудня 2016 року залишки по операцiях з пов’язаними
сторонами були такими: У тисячах гривень Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем
Основний управлiнський персонал Кореспондентськi рахунки (процентна ставка за угодами: 0-0.5%) 33 - Кредити та аванси клiєнтам (процентнi ставки за угодами: 0-40.0%) - - 66 Заборгованiсть перед iншими
банками (процентнi ставки за угодами: 0.14-1.02%) 966 955 - - Кошти клiєнтiв (процентна ставка за угодами: 016.5%) - 23 166 9 702 Iншi фiнансовi зобов’язання - 78 374 - ? Нижче наведено доходи та витрати по операцiях
з пов’язаними сторонами за 2016 рiк: У тисячах гривень Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним
контролем Основний управлiнський персонал Процентнi доходи 1 - - Процентнi витрати 75 105 1 608 557
Комiсiйнi доходи 41 99 60 Станом на 31 грудня 2015 року залишки по операцiях з пов’язаними сторонами
були такими: У тисячах гривень Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Основний
управлiнський персонал Кореспондентськi рахунки (процентна ставка за угодами: 0-1.5%) 20 5 - Кредити та
аванси клiєнтам (процентнi ставки за угодами: 33.0%) - - 3 Заборгованiсть перед iншими банками (процентнi
34 ставки за угодами: 0.14-1.02%) 1 204 665 - - Кошти клiєнтiв (процентна ставка за угодами: 0-18.5%) - 12 944 4
632 Iншi фiнансовi зобов’язання - 67 461 - Нижче наведено доходи та витрати по операцiях з пов’язаними
сторонами за 2015 рiк: У тисячах гривень Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Основний
управлiнський персонал Процентнi доходи 549 - 1 Процентнi витрати 93 264 138 280 Комiсiйнi доходи 32 103
74 Протягом 2016 року залучення коштiв вiд материнської компанiї вiдбувалось за ринковими ставками i
прибуток вiд початкового визнання вiдповiдної заборгованостi не визнавався. Протягом 2015 року прибуток
вiд початкового визнання заборгованостi перед материнською компанiєю за ставками, що нижче нiж тi, що
пропонуються непов’язаним сторонам у сумi 34 209 тисяч гривень за вирахуванням впливу вiдстроченого
податку на прибуток у сумi 6 158 тисяч гривень, був облiкований безпосередньо у складi капiталу як
додатковий капiтал. Нижче наведенi суми винагороди основного управлiнського персоналу: 2016 рiк 2015 рiк
У тисячах гривень Витрати Нараховане зобов’язання Витрати Нараховане зобов’язання Короткостроковi
виплати: - Заробiтна плата 13 774 1 666 11 258 1 084 - Короткостроковi премiї 172 - 73 - - Внески до фондiв
соцiального страхування та пенсiйного фонду 2 674 53 2 527 46 Всього 16 620 1 719 13 858 1 130

