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Ay4lrropcrKl{fi BrrcHoBox (:nir)
He3a.,'re?KHoi ayAr{TopcLKoi Qipnru

TOB ,,KuIBAyn'V|T"
3a pe3yJrbTaTaMr{ ayArrTopcr,Koi [epeBipKu

KoHco.,'riAoBaHoi Qiuauconoi ssiruocri
6anr<iecrKoi rpyrtrr,,II@Ft'

3a piK, rlo 3aKiHrrnBcfl 31 rpyAHq 2016 porcy
Aqpecar:
Kepienu4mey Bilnoailan ni oco6u hanxitccbxoi zpynu fIyEJlIr{Hofo AKtIIoHEpHofo
TOBAPHCTBA dIPOMhCJIOBO-OIHAHCOBHIZ BAHK)
Ha4ionoto t to,uy 6 anxy Vxpaiuu
Bciu inatun .uocrcnusrrrt kopucmjsa,rat xoHconidoaatto'i piurtot tltinaucoaoi saimnocmi
6atmiactxoi zpynu

Bcrynuuii uaparpaQ

..ilesanerxHa ayAuropcr,Ka Sipr'ra TOBApI4CTBO 3 OEMEXEHOIO BIAIIOBIIAnbHICTIO
(KI4IBAyAI4T)) (Aani - ayaurop) sa niacrani roroBopy j\b 511/16-i7 ei4 10 xoerur 2016 poxy
npoBena ay4rzr xouco:rigonalloi piunoi $iuancoeoi sniruocr:i 6anxiscrxoii rpynu , ni4noni4anrnoio
oco6oro sxoi Br.r3HaqeHo IIyFJIIqHE AKUIOHEPHE ToBApIrcrBo (npoMilcroBo-
olHAHCoBIrIz BAHK> (na4a,ri - fpyna) craHoM Ha Kiueqr Au.{ 31 rpy4ux 2016 poxy, rKa
BK.]IrcqA€:

I . KoHco.liAogauail snir npo Siuauconuil crau
2016 por<y;
2. KoHco:rigonaHr.ifi ssir npo nplr6ymu i :6urrz
npo $iuaHcori pesy:rurarx) sa 2016 pix;
3. KoucoriAoeaHufi snir upo sir,riau y nlacuorrly ranira,ri Baurincrroi rpy nu sa20I6 prrc;
4. KoucoriAoeaxlr ii snir npo plx rpofiroBr4x r<ourrie BaHxiscrnoi rpynn za 2016 pit<;
5. llpuuirru 4o xonconigonaHoi $inauconoi :niruocri :a 2016 pin.

Konco:rigona"lra $iuarrcona :siruicrL cKJraAeHa y nignoni4nocri 4o nuuor <<floroNennx rpo
noptiloK perynloBaHHs AisrLHocri 6anrincrrlrx fplrr>, 3arBepA)KeHoro rocraHoroto npaeliHH.r
llauiouaLrsnoro 6aHr<y vxpaiuH ,\& 254 sia 20.06.20it2p.'ra isu.rHx r opMaru BHo-npagoe x aKrie
HEY, MixnapoAHl4x craHAaprin Qinancono'i sniruoc'ri, a raKo)r( y ei4noeiggocri go o6niKosoi
noJr i rH r(k f  pyIr . t .

06;Iixona no:riruxa 6asyeu'ct Ha BI4Morax MiNuapo4Hr.rx crau4aprin rf iuarlconoi soiruocri.
flprHunnr o6riKoeoi no:rituru po:rrpn-ri e npnir,rirui ll{b 4 ao uici $iHa Hcoeoi :nirHoc r i.
MeroIo ayquropcrroi nepeeipxu roucori4oealroi piunoi $iHancosoi :nirHocri 6anxinclxoi

rpynll e BI'icnoBneHHt ryMKZ ayAl.rropa npo re, qu ni4o6paxcae r<oucoli4oeaua $irraHcona snirlricrb
6aHxieclxoi rpyna 4ocronipuo, n ycix cyrr€Bt1x acrer(Tax, i'i $ilranconuri crau ni4nog4uo 4o
xou uenryzlrsuoi  ocuonu $inar rcoeoi qsirr  rocr i .

BiInoeiAa,'rrHicrr ynpan,rincrftoro IrepcouaJry sa r[iuancony :eirrricrb
Vnpanliucr,rrzft repcol{aJl fpyuu uece nignoni4a,rr,nic rr, 3a cKJ,laaarrHq i 4ocronipne noAaHHs

qiei rortcoli4onauoi cpiuanconoi srirrrocri nignoci4no 4o Minruapo4uux c'rau4aprin SiuaHconoi
:niruocri, ra sa tar<uia nuyrpiuruifi: KorrrpoJrrr, xr<ufi ynpauiucr,rcufi nepcoua,r Bv3laqae norpi6uurvr
An{ Toro, u1o6 sa6e:neuttrl4 cKraAaHH.s xoucori4onauoi (riuauconoi snirrrocri, IIIo se uicrurr,
cy'I"TeBr4x Br.rKpr4BJreHb yuacli4ox uraxpafi crna a6o rroMtrjrKrr.

(Koucori4onaunit 6anauc) crauoM Ha 31 rpy4nx

ra iHrurzfi cyxynnuii 4oxi4 (Koncoligoearulli snir
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Bignonina,rruicrb ayAuropa
Ha[roIo silnoei4a,rruiclro e BI4cJIoB.]reHHr AyMKrl rrloAo qiei xouconi4onaHoi SiHagcoBoiqeirHocri Ha ocuoei pe:y,rsra'ria npoBereHoro Ha\'v, ayAA'y. Mn npoeerr ay.4ur eipnoei4Ho 4o

wrlror MiNuapoAHrIX crarraaprlB KonrpoJlio tKocrl, ayAnry, orn.rAy, rurlroro Ha.r{aHHr snesHegocri
ra cynyrHix noc,ryr. Ili craHraprl BHMafarorb ein uac norpunraHHr ei4nosiauzx er HqHllx BLr\4or! a
TaKO)K [-]raHyBaHHs t BaKoHaHIls ayrv'ty anr orpt4MaHHr gocraruroi nneeHeuocri B ,r.oMy, x]o
Qiuaucona :niruicrr ne naicrar.s oyrreBux BuKprrBJreHb.

Ay4trr nepeg6avae BrKoHaHHr ayAr4Topc'Kr.rx nporleAyp Anr orpr4MaHH{ ayA},.ropobKr,x
AoKa3lB Illo.4o cyM ra po3rpl4rrin y Qiuarrconift seiruocri. Bu6ip nporlegyp 3anexvrr, ni4 cygxrennr
ay!urop4 BKnroqaloql4 oqiuxy plr:axie cyrreBl.tx BIzKpr4BJreHb $inanconoi :lnirHocri nnacaigox
uraxpaficrna a60 nouunxz. Br.rxonlroqz oqiur<y qux pr.r:zrie, ayAnrop po3r-rrsAa€ 3axor[
ruyrpiruusoro KoHTpoJrro, rqo crocyrorbcr cKnaAaHHr ra 4ocroeipnoro noaur"" cy6,exrou
rocnoAaproBaHH.r tpiuauconoi :nirnocri, 3 Merolo porpo6xu ayArzropcbKr4x npoueAyp, s*l
ntTxnoni4arorl o6cranuHav, a He 3 Meroro Buc.[oBreHHs AyMKr.r qoAo er]enruenocri nuyrpimnroro
KoHTpojrro cy6'exra rocnoAaproBanu * Aypul BKJrloqae raroN oqiuxy niAuoniAnocri urnupr"ru*rr"
o6jriKoeux no:rirur, npufinarnicrr o6:rixoevx oqiuor, euxonauux ynpan:riucrKr.rM nepcoH.rnoM, Ta
oqrHKy 3araJrLuoro ro,4aHHr diuaHcosoi reirHocri.
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Ha Harny ,4yMKy, noncoli4onana $iuaucoea :nirnicn fpynu,
1. KoHcorilosaHreii :nir npo $iuancorr.iri crau (KoHco:ri4onauurz
2016 oorv:
2. Koucoli4onaHI'rii snir upo npu6yrxa i s6rrKr.r ra isiuzfi cynyunnii 4oxi4 (Kouco:rigonaHr.ri seir
npo Qinauconi pesy:rsraril) sa 2016 pix;
3. Koncoli4onannft :eir npo :lrrina y nnacnol,ry xanira,ri Eanxincrxoi rpynu :a 2016 pir;
4. KoHco:riAonauzfi :nir npo p)D{ rpolroBr.rx Korurie BaHxiscrroi rpynu sa 2016 pixi
5. Ilplrlrirxu 4o nouco:rigoeanoi $iualrconoi :eirnocri sa 2016 pir
eflo6paNae gocronipHo, r ycix cyrrenux acfieKrax, $iuauconuii crall fpynz crauoM Ha Krgeub nr{rr
31 

lPYaHr 2016 pory, ii Sinauconi pe3yn6rarrz i pyx rpouoelrx r<ourie sa nepioa s 01.01.2016 poxy
to 31'12.2016 pory ei4noniguo 4o MirxnapoAuax craulaprin $iuauconoi sniruocri.

Iloscurona,'rrHufi uaparpaQ

Mlr nnax<aevo, qo orpt4Manz 4ocratui ra ei4noni4ui
Hauoi 4yrrlxl.r.

Buc"ror.nennn 4ytrrcu

{zpexrop TOB (KI4IBAyAI4T
(Ceprrr4irar ayAu.ropa 6aHI(jB j{! 0026
Ceprailirar ayluropa lf! 005559)
Ayaurop

(CepraQir<a,. ayluropa 6anrin.ltr 0150)
Cepra{:irar aylluropa J,t! 006824)

I 5 mpaana 201 7 porcy
Aapeca: M. Kr.liB, Byr. Caxcaraucrxoro,53/80, orf. 306
Tet. (044) 287 -70-s5,287-42-94

ayAuTopcbKl AoKa3r,r Anf Br.rcnoBreHHs

uo IolaeTbcr:
6arauc) cranou ua 31 rpyanx

H. I. hqenr<o
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He s^.riurcrc'ru uauroi gyvxu, 3BepraeMo yBary Ha npuvirxy 2 4o @iuanconoi :eirnocri, n r<ifi
ftgerscn upo exououiuny crzryaqiro n vr<paiui. He:saxarcqz nu r., rqo)016 pix xaparr.epu:ynancr
yronimueunrv exouoMiquoro c[aAy, 3ylr4HeHnrv na4iunr BBfl ra anopo""nn"r in$a11ii, crau
exosomixa Yxpaiuz 3anr4[raer6cs cKnaAHrzM, n rouy vlrc,ri tu pury"on 3aKprirrr rpaauqifiuux
pr'rurin Pociiicrroi @e4epaqii ra isnrrzx rpaih-uleuin cH!. I{e 6y,to tnpnuuu"no 

"n "ifr"uno"rproar.sMr'r Ha cxoAl xpaiur{, rar i uurrxzur.r cyBepeHHr{Mrl peftrnnrarru vxpaiuz, Hepo3BqHegrcrro
sougororo pnnxy xpaiuu, 3HarrHaMr.r KypcoBr.iMrj pr{3r4KaMr4 Ta crajro npuqrzHoro 6aurpyrcrna
QinaHconax ycraHoB 6aHniscrKoro ceKTopa, niflu:uny iHosei'ruoro ranirany, pi:roro snunreunr
nrrarocfipoMo)r(Hocri HacereHHs. I-{i noaii Moxyrb Hefarr.rBno ,i.srt4nyrrz Ha pe3ynbrarr.r 4illruocri
ra vafi6yrHiI $iHaucosliii craH fpyn u, .laxtno rqnon. 

"nu fu )ry-ry auaaqi usoro BHcHoBKy He
nrArrrrac o6rpynronar-roi',,y nporHoryBa,f{,p: - ,,,,,';,, 
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AyArlropcrrrii :rir
uloao BrlMor iHurux rarcouoAaBqlrx ra HopMaruBHHx axria 3a pe3yrrbrarauu nepeeipxr.r
xonco,rigonanoi Siuancoroi ssirHocri uaqioua"rrnoi 6aunincrrcoi rpynr.r 3a pirc, rqo
saKiHqrrcq 31 rpyaua 2016 poxy.

Meroro npore4eHHq ayrr4Topcbroi neperipxu 6y:ro alro:ron:reHur AyMKrz crocoBHo roro, qu
xonco:ri4onarra $iuancona ssirHicrr 6anxiecrKoi rpynu, nigloni4alr,soro oco6oro qxoi nlrgua.{euo
IIyEnlrlHE AKI-IIOHEPHE TOBAPI4CTBO (IIPOMI4CJIOBO-OIHAHCOBtr{IZ BAHK> (Hanani
- fpyna), sa 2016 pir< n ycix cyr, eeux acneKrax AocroBipno ni4o6paNae Sinauconuii crau fpynr.

!o cx:ra4y yuacnur<ie fpynu BXoIrrL:
1. IIYEJIIqHE AKIIIOHEPHE TOBAPI4CTBO (I]POMI4CJIOBO-@IHAHCOBAIZ SAHT>
(HaAani - IIAT ( <DB>, Bann, EaHx - ni4nori4anlna oco6a).
Micqesuaxo4Neuux Eaury: Vrpaina, 39 627, t r. Kpenaeuvlx, KBapran 2i t, 6y w,ntox 22-6.
Baux :apeecrponaHrlil y {epNasuoir.ry peecrpi 6aHrir 29 rpytux 1997 porcy ni4 peecrpaqifiHuM HoMepoM
272. Baux uae Eaur<inclxy nirleHsilo eiA Haqiouanruoro 6anry Vr<painn Ns189 eia 07.11.2011p. ua
npaBo Ha,{aHHt 6anxincsr<ux fiocnyr, Blz3HaqeHr4x qacrr.rHoro rperboro qarri 47 3axony Yrpailrz
<flpo 6anrlt i 6aHxincrr<y 4ix:nuicrr>. BaHx N,rae feuepanruy riqeusiro Ha s4iitgrenna BarrorHqx
ouepaqiii .lt{!189 sia 07.1 i.201 1p.

2. IPI4BATFTE AKI]IOHEPHE TOBAPI,ICTBO CTPAXOBA KOMTIAHUI (OHIKCD (naaari - tIpAT
(CK (OHIKC>, Crpaxona xoirtnatix).
Micqesuaxo4xeuur cTpaxonoi rolrnauii: vr<paiua, 39627, r]rolnascrxa o6:r., n. Kpevenuyr,
KBapran 278,6y9.228.
flpAT (CK (OHIKC> c yuieepcarsHoro pI43I,IKoBoIo crpa.roBoro xoiranasierc. rKa MaF npaBo
r!9l"agnn" crpaxoeoi fi nepecrpaxyea,uHoi 4ixnrnocri eiAnoniAuo ro orpr.rMaur4x niueusifi. fIpAT
(CK (OHIKC) Nrae riqeu:ili lepxanuoi Korrricii s perynroBaHH{ prznrin SiuaucoBr4x oonyr
YxpaiHIa na :4ificneun.a 22 nuI;in crpaxonoi 4ixrurocri, xxi ni4nocxrrcr go 4o6poninrnrax ra
o6on'.ssKonr4x erz4ie crpaxyraunr:

- Jliqeueir cepii Af J\b 569428, nuaaua)3.02.2011p. crporou 4ii s 19.0g.2005 p. 6e:crpoxono,
ua :4ificuenua go6porinruoro crpax)tsaurur BaHTOKin ra 6araNy (nanraxo6amxy);

- JliqeHsiq cepii Af No 569430, nuaana 03.02.201 1p. crporou 4ii : 19.0g.2005 p.
6ercrporcoeo, ua :4ificHeun.r ao6poBinbuoro crpaxyBagHr ei4 sorneaux prz.lrzrie ra pururio
crzxifiulrx xnurl;

- Jliqen:ir cepii Af J\i: 569445, euplaua 03.02.2011p. crpoKoM aii : 19.0g.2005 p.
6escrpoxono, na s4iftcneuur 4o6ponill,noro crpaxyBauHs $iuauconux pu:uxie;

- Jliqensix cepii Af J\b 569435, nusaua 03.02.201 1 p. crporona 4ii s 19.0g.2005 p.
6eecT porono, na s4ificueuux 4o6poninrnoro crpaxyBaHHr Mailua (rpiu sa,risuuvnoro,
Ha3eMHoro. noeirpruoro. BorHofo rpaHcnopry (Mopcbroro rnyrpiruutoro ra inrunx eHaie
BoAHoro rpaucnopry), sanrarxie ra 6araxy (nanraxo6ararxy));

- Jliqeusis cepii Af Nl 569438, suaala 03.02.201 1 p. c:rpoxou 4ii s 19.0g.2005 p.
6e:crporono, na :4iiicuenu.r 4o6poninruoro crpaxyts4HHs Ha3eMHoro rparrcnopry (KplM
:a,rrsnu.ruoro);

- Ilirlenir cepiiAf j\! 569440, nusaua 03.02.2011p. c.rpoKoM aiis 19.0g.2005p.
6escrpoxono, Ha saiftcueHH.tr Ao6poninruoro crpaxyBaHHr ni4 uerqacuux sznaAKiB;

- lliqensis cepii Af J\! 569431, nusaqa 03.02.2011p. crpoxou 4ii: 21.03.2006 p.
6e:crporono, aa sgiftcnenur 4o6ponimuoro crpax)tsaHHs rapaurift (nopyr) ra npufiumrax
rapaHrifi;

- Jliuegsis cepii Af J\! 569432, Busaua 03 .02.2011 p. crpoKoM aii s 19.0g.2005 p.
6escrpor<ono, na sAificsesu.s ,Ao6ponilrnoro crpaxyBa'Hrr 3anl3Hr.rq'oro tpaHcnop.ry;
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Jliqensir cepii Af No 569433, uurctta 03.02.2011 p. crpor<or,r tri z 2l .03.2006 p.
6escrpoxono, na sgiftcuenrlx 406poBinbHofo crpaxyBaHHr :gopon'.r ua eunagox xnopo6u;
JliqeH:is cepii Af J\! 569434, vurcsa 03.02.2011 p. crpor(oM aii : 19.08.2005 p.
6e:crpoxono, ua :4iiiurenut 4o6poniltnoro crpaxyBaHHs xpe4urin (y rolri uzc,ri
nigroni4a,ri,nocri nosuqa,'IEHuKa 3a r{enoraueHHr xpegtrry);
,{iqeusir cepii Af Ns 569437 , sutaHa 03.02.201 1 p. crporor,r aii : 21 .03.2006 p.
6escrporono, na :giitcueuu.r go6poeirr,noro crpaxyBaHHr MeAuirHr-rx Br4rpar;
JliqeH:rig cepii Af Nr 569429, eu1aHa 03.02.2011p. crpoKoM aii s 19.08.2005 p.
6escrporono, na :gifi cuenua 4o6ponilruoro crpaxyBaHHs qrni:rtnoi eignoBinalbHocri
BJIacHUKIB Ha3eMHoro rpaucnopry (nxlrcvaroun eiAuoBiranrHic.rt repeei:uuxa);
Iliqeu:ir cepii Af Nr 569444, nusaua 03 .02.2011 p. c.rpoKoM n|\ z 2l .03.2006 p.
6e:cT poroeo, Ha s4ificneuu.r go6ponilrnoro crpaxyBauHrr cyAoBrix Br.rrpar;
JliqeH:ir cepii Af .Ile 569447, su1la:ea 03.02.2011p. crpoxor,r 4ii:r 2L03.2006 p.
6escrpoxono, na :;liiicueuul go6poei:rsnoro crpaxyBaHHr iueecruqiii;
IIi[eH:ir cepii AI- J\b 569442, r'uta*a 03 .02.2011 p. crpoxoM aii s 19.08.2005 p.
6e:crporoeo, ua sriilcflerrHrr Ao6poBinbHoro crpaxyBar{H.s ni4noei4auuocri nepe4 rperivu
oco6auu (xpiu quni:rlrroi oi4noniga,rrHoc'r'i sracHuxie HiBeMHoro rpaHcnopry,
nigroeirla:r;uocri n:raclurrin nonirpxuoro lpaHcflopry! nignoei4a,rr,Hocri s,racHfiKie Bo/-tHolo
rpaucllopry (er:rrcuaroulr eiAnosi/.lamuic'tr nepeni:uuxa));
JliqeH:iq cepii Af Nq 569436, Bunaria 03.02.201 I p. crpoxor,r sii s 27.12.2005 p.
Sescrporono, Ha 3lliiicHer.rHr Ao6poBinbHoro MeAr.irrHofo crpaxyBaHHr (6esnepepnne
crpaxyBaHHr 3AopoB'r);
Jliqen:ir cepii Af Ne 569446, eupa*a 03.02.2011 p. crponov 4ti z 21.03.2006 p.
6e:crpoxono, na :giiicueunl o6oe's:lKosoro crpa-\yBaHHrr qneiluroi ei4noeiAan.bHocri
cy6'er<rin roc[oaaproBaHHrr! sKy Mor(e 6yru :anogi.auo roxe]r(aMr.r ra aeapianrr.r na o6,exrax .
riAsiruleuoi He6e3rreKIl, BnJrroqatoqrl noxe>nosli6yxoue6esneuui o6'exru ra o6,exru,
rocloaapcbr(a Aiqrl,Hicrt Ha rKr4x Mo)xe pu3Becrr4 Ao aBapiit eKonofiqnoro ra canirapr.ro-
enigeuiorori'ruoro xapaKTepy;
Jliuen:is cepii Af JVe 569441, eu6ua 03.02.201 1 p. crpoxo,r,r aii: 19.08.2005 p.
6escrponono, ua :giiicueuul o6os'.{sKosoro oco6zcroro crpaxyBaHHs BtA r.rerlacHr{x
ellna4xie Ha rpancnopri,
Jliqengi.{ cepii Af },le 569443, eusaua 03.02.201 1 p. crpoxorl aii: 19.08.2005 p.
6e:crporoso. ua l .a i icr ' rcHHr 0608 r3KoBoro oco6ucroro crpaxyBaHHr npaqisurr iu Bi , loMqol
(xpilr ulx, lxi npaqtorcrs B ycraHoBax i oprani:aqilx, rqo Sinaucyrorr,cl s lepxanuoro
6rc1Nery Vr<paiua) ra cilrcrxoi nonrernHoi oxoponu i uLretrie go6pooilrnux noxexrrux
Apyxr4H (KoMaHAJ;
Jliqeusir cepii Af J\! 569439, suna\\a 03.02.2011 p. crponoM aii : 19.08.2005 p.
6e:crporono, Ha 3nificHeHHrr o6oB'r3Kotsoro crpaxyBar.rHr ni4noni4a,rruocri cyS,srtlt
nepeBe3eHHs ne6egneqtlzx eaHtaNin Ha BlIuaIoK Hacr'ar.rnr Herar[BHr.lx uac,rigxie npz
nepeee:euui ne6egne.rnax nanraNin ;
iliqeHsis cepii Af J\b 584884, Butana 25.08.201 1 p. crpoxou gii: 18.08.2011 p.
6e:crpoxoeo, ua :4iiicneuu;r o6on'.rr:Kosoro crpaxyBaHHr rlzni.mHoi aniaqii;
Jliqen:iq cepii Af J\r 5 848 85, nuaana 25.08.2011 p. crponoM gii : 1 8.08.201 1 p.
6e:crpoxoeo, ua sgificHenna o608'r3KoBofo crpaxyBaHH{ npeAMefa inoreru ni4 prz:nrie
BIi[aAKoBoro 3HrrqeHHrI, BI4naAKoBoro ror]Kol(]KeHur a6o ncysaHlil.

fftrrar.rn.a, rqo po:rpllri B rrrroMy sei'r'i, po:rulgatu.rcb JtHrrre B paMKax npoBeAeHHr ayar1ropcr,xoi
nepenipxtl Itouco,riaoeauoi piulroi $inaacoeoi 3BirHocri fpyru :a 2016 pin r.ra ocrosi Bu6ipKoBoro
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recTyBaHHr Ta y o6crfax, Heo6xinHr4x Ans nnaHyBaHHr ra rrpoBg,UeHHr aylnTopcbKr4x rlpotle,{}rp
Bi-lnoBinHo .4o M i)KHapoIH HX c raHnapri u ayanl y.

l BiAnoeiauiclr, (Aocroeipnicrr nigo6parxennt) o6cary aKTuBiB ra nacunie
Ipynu 3a crpoKaMlt floraurenuq

Ayavrop s;1iilcHus auanis craracrnqrloi $oprr,l.i soirnoc.ri Ns 63 i "3nir. npo c'fpyx.rypy
axrunie ta nacrlsie ga crpoxaua" craHoM Ha ItineIls 4u.r 31.12.2016 poKy 3 Meroro Brr3HarreHut
eiAnosiaHocri (Aocroeipnocri nigo6paxeuux) o6clry axrnnin i go6os'rsanb llAT <11@E> (6auxy
nignoeiga-nr,Hoi oco6u fpyntr) 3a crpoKaMr4 rrorarueHHr. B pe:ylrrari BcraHoBreuo:

Koporrocrporoai AoBrocrpoKobi
(rouan l2 Mic)

(ruc. rpa.)

Lla Bxiliory 1a
NroHLlIc I
wicrutq

(rrrc. roH.)

Birt I ;to i
tvtic

(Txc. ro] l .)

l l ia 3 .ro l2
M t c

(TAC. n)H. )

Bcboro
r(opoTKocTp

ol(oBtlx

3t cmaaou ns xite4o dun 31.12.2016
poK|
AxrrcBu 198  080 )2 680 1 0 03 1 8 321078 92 610
3o6oB'r3aHHt 1 5 94 1 0 1 4  0 3 8 4 0 3 1 8 2r3 766 t 3  396
tI lrcraii porpue I ircei,luoc'ri 38 670 8 642 60 000 107 312 79 2l/l
CyKynHxii  p03pr'rB r iKDi{I locri 38 670 47 312 107 312

craruciri'rHa {roprra :nirnocri -i\e 63 i <3uir upo crpyKr ypy aKlr.rBlJl ra [acr.{BlB 3a c rporzrMu )
cxnaAeHa craqoM Ha 01.01.2017 poxy y ni4nonigHocti g snuorar\ru nocrarroBr4 ITpan:riHru FIDY
eil 01.011.2016 Jtlb 129, is nocli4youunru 3N,riHalvrrr. laui clarHcrllunoi $opur.i :sirHocri Ne 631
, ,3u i r  r rpo  ( rnyKr )p )  aKr l i s iB  ra  nacue is  ra  c rpoKaML iD  c raHoM r ra  01 .01 .2017  pox l  .  u  yc i x
cyncBr.x acfleKrax, rocloBiprro ni4o6paNarort o6csr ax.rfinie i so6os'r:aHr, 3a crpoKaMa
TOTAII]CHH'.

Aylurop :AiiicHr.rs anaris ra6rurqi 10 llpuuirxu J\! 30 u  AH a , r  i r  ( r iHaHcoaux  cn r r i s i u  ra

I
l

l

. l
l

:o6on'sgau6 ga BI OII I 2AI5  o iKaMU IIOfalleHH.g Ha OCIIO KIB IOraI]leHlIt 3a lu I tJ DII{)

Koporrocrpononi ,qoRrocrpoI{oBi
0roHa,t l2 NIic)

(1ric. rpJr. )

Ha Dr.rMo|y 1a
MgHrue I
rlltctut

{ T U C ,  T D I I , I

Bi,t I ro 3
ruic

(j xc. r 'prr.)

Bir 3 ,qo 12
u ic

(, ac. aoir.)

Bcboro
K0poTKocTp

oKoBtIx

3( cnwrro.u rto xiueqb d fl 31.12.2016
IoK))
AKrueu 191 966 22 336 1246t9 338  921 77 6?5
3o6oe'a:lrrul 120671 15  038 403 1 8 I'7 6 021 t -{ 31)6
qrc rxii po3pxB JrircniAnoc'r' i 7t 295 7 298 84 301 162 894 64 229
( lyKyflH x i-r potpae rr ircni4Hocri 71295 78 593 162 894

Y ttipi ra6lr.iltj ylpanlincrrul,i nepcoua.lr fpynu po:rpua iurfopnaarliro uolo HaKonr4qerrHt
IIO3LITLIBHOfO (po3paBy) 3a Tep^,trHaN.ru IlofalneHHt KoHcoJllaoBarru)i KopoTr(oc upotioBl.rx
cpiHanconux aKranie ,ra 3060B'rl3aFrr, Ta r(orrco;ril{oBaHllx AoBrocrpoKonnx rfiaaucona-\ artull?,ilr rr.
3o6oB'q3aHI'.

' I{a ry^ary ay/Iliropa, (tinaucona iu$opuaqir lqo4o arruRin ra naclrBits fpyirr sa orpor{ar\'lri
roralrleHlr{ ni4o6pa;xeua B r{oncoriil(oBaHiii $inauconifi ssirr{oc'ri AocroBiprro, B vcix cyrreBr.rx
xcueKt  ax.

R perynsra ' r i  B l rKoHalr tJX ayt t l l ropcbr(HX I rpoucnyp Ha14H He ae r r r rou. , rcHi  Brr r la . l ( , r
t tc t loe toRipHot t l  n i . . to6pa)<eHur porno-r i . ry  ar{ f l rB iB i  Uacro ie I  pynr  ia  c tpot(J l \ l l4  - to  r ror  t t  eH h.

Pa:olr: uu, arra.'ri: qiei npurairnu crrjlter.r'rb rrpo na-qBHic't'6 rliJrbrrr.Tx JriKBilIHrix KotrriiJ.3 rlici
I lpht l r l l l l  tccpiet t luroo fpynrr  r tar  po ' ] l . r f l | I )  rn  r \ tu) l (n ] rB;  Hapiarr r r r  J(o)(at l (o f ,oru pol r . r i r r rcHHn
r r a r l v i p r  r  r r , r i r u i l r r H x  r < o u r  r i t

5'
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2. .flricru ynpan.niuun aKTuBaMrr ra rracr{BaMr{ Ipynu.
2.1. Arrunlr lpynn.
CraHo^a Ha xiHem mts 31.12.2016OM Ha KlHeqb aHfl J t . aKtpttspt r Dvl l t l  MaKJtb HaclvI lHY clDvKI

CraHon'r
Ha rineur, anq

31.12;2016 pony
{TIiC. fDH. I

B ok do sKmaeiq

I I DOIIIOBI KOI]ITH TA IX EKBIBANEHTH 66 287 13 .0
2 . Koruru e innsx 6annax 26 180 5 )

3 . I(peaaru ra :a6oprosaHicrr Krieurre 203 214 40,0
4 . LIiHHi nanepr.r, na.reHi ,4ns npoAOKy 77 0,0
5 . urHHl nanepH. \Tpt.rMvBaHl ao nofaueHHt t20 225
6 . lHBecTHtI l  B aco MoBaHl KoMnaHll 40 783 8,0
'7. ,{e6iropcma 3a6oproBaHicrb uloAo noroqHoro noaarKy Ha

npa6yrox
\ 072 0,2

8 . OcHosni gaco6H ra HeraarepiarrHi aKrlrsn 3 51 1 6 1,0
9 . I nu-r i dinancosi arcrhetr 563 0 .1
1 0 . lurui aKruerl 14  261 2,8

Bcroro axrlrnin 508 378 1 0 0

Haft6inrua [r'rroMa Bara B aKTrlBax fpynu ua seirny gary npvnarae Ha Kpe,4LITIi K.]rleHraM -

40-,0Yo. eA 3ararbHoro o6cxry arrunin.3 :nux 94,4Y0 3ailMaror6 KpeAlt'rff, nagani rcpa4zunur,I
oco6alr.

Buznauennn po3Mipy KpedumHozo pu3uky 3a aKmasturru 6anxiecoxuuu onepaqinna.
Cx:ra4 sa6eueveHu.s ra non'sgaul4fi 3 uIzM po3paxyHox pe3epBy Ha BiAIlKoAyBaHH.t MoxTIiBLIX

Brpar 3a r(pear.irHuMrz oflepauiflMu. n qi,rouy, siAnosiaae ocHoBHIIM BI4MoraM MC03.
Kpeguruaft prr3r.rK, po3paxoBaHrzfi 6auKoM-Bi,qnoBi,uanbHolo oco6orc, Bi.qnoBiAae BrrMoraM

<floroNeHns npo nopsAoK $oplrynanru ra BrrKoprlcraHn.{ 6aHxaMr4 Vxpainu p$epBiB Ans
BiAxrKoAyBaHH.s MoxiIItBLrx BTpar 3a aKTIiBHrrMrz 6auKiscsxnir,tfi onepaqiarrzr,, 3arBep.ExeHofo
flocranonoro llpan:rinu.a HEY sia 25.01.2012 poxy Ne 23.

EaHxoM-eiAnoeiAaJrbHoro oco6olo fpynu po3Kpllra iu$opuaqir npo MeroALI olliHKr.i ra
lpfinyqeHH{, ulo Bt4 KoprzcToByBanucb Am Bri3HaqeHHs crrpaBeAnr4Boi Baprocri :a6esneueHH.s, lo
3Meuuye r<pegurnuil pu3r{K fpynu.

Ha 4yr,ry ayAr.rropa, pe3epBr4 c$opMoBaHi fpynorc an.q BiarxKoAyBaHHt MoxJrI4BItx Brpar 3a
Kpear4THr4Mr4 oflepaqi.rMu y BiA[oBiaHocri ao MC@3.

InQopuaqix npo 6anaHcoBy Bapricrb (auopru:onany co6ieapricrr) rpegnrin, y roMy rJ[cni

npo pe3epBu g,rr ei4urrogyeaHHfl Mo)r(J'rhBr.rx BTpar 3a KpeAhruhMh onepaqi.rMLr (pe3epBH nirr
:ueqinennr Kpear.rriB), po3Kprrra n Sinauconiil 3BirHocri y eiAnoeiaHocri ao MiNsapoAuI-rx
crau4aprin $iuanconoi ssirHocri. Ea,rancoea napricrr xpe4urie (y ronay uaciri peeepnin) 6yra
po3paxoBaHa y sianoniAHocri Ao ocHoBHr4x nzuor MC@3.

Ha gyulcy ayAr.rropa, in{oprrraqin u1oao KpealrrHoro noprtfe,rrc fpynu ni.qo6paxeua n

$iuauconiii srirnocri gocronipuo, n ycix cyrreBlrx acrrenTax.

AHurrb nxocmi nopmrpeam 4iuaux nanepie do nozaueruun.
Inuoro sarolloro cralrero arruein fpynlr e qiuni nan'epra, yrprzl,rysaHi ao norarreHllt (23,7%

ei4 saraaruoro o6cmy ar<runin). LIg cra'rr.s 6anaHcy craHoivr na rineqr, 4ux31.12.2016p. cKna.4aerbcs
ua 97 ,4Yo 3 Aeno3vrHrrx cepru$ixarie HEY ra 2,6% s OB!.[L sKi e HepIi3IrKoBI]Mt4 Ta
ue:ueqiueuuuu. Pe:epn:a quuu qinunutl allepaMll fpynoro ne rfopltyeaecr.

Ha gyvlcy ayAuTopa. nr icrr  noprt [erq uiHnux nanepiu ao noraureHHq gaaoni,rsua.

Iurfoplraqin uloAo onepaqiii r qinunir.rr flanepaMl Ao noralreHHs ni4o6paxena n {inanconifi
:leirnocri 4ocronipHo, e ycix cyrreBnx acrrexTax.

(



2.2. \o6os' qtaurln lpynu.

3o6os'ssaHu.s f C'I'AHOM HA KII.I N{aroTb HacTyrrHy cTpyKTy
Cranou
ua xineqr gun
31.12.2016 pony
(Trrc, rpH.)

B ,h
AO

3o6oBtq3aHL

lpynu

Kotrrru xrieHris 180 129 8  5 , 1
2. go6og'rr:anHt xloAo nororlHoro no;1arxy lla

npu6yrox 5  1 6 8 1 ^

J . Biacrpo'{eui no.qarxosi 3060B'r3aHu.rr 250 0 , 1
4 . Pe:epnu sa go6os'g:aHrrN{r,r 60 0,0
5 . Iuui $iHarlconi 3o6oB'.rr3aHHt 6 047 ) q

6. IHuri :o6oe'ssaHH.s 1 9  9 8 1 g 5

Bcr,oro :o6ontq:aHr 2ll  635 100
B pesylrrari [poBeAeHoro aHarri3y BcraHoBneHo, u]o crar{oM Ha niueqr 4ru 31.12.2016p.

xouru rurieuris cKnaAalo:r'6 85,1 % ecix :o6oe'.{gaHr, fpynu. Kolrrz Si:uunl.ix oci6 Ha [ororrHtrx
ra nerro3r{THr.Ix paxyHKax cMauu 83 369 ruc. rpH.! ulo craHoBr.trb 46,3 % Korurie xtne]flris, 39,4 0/o
3o5oB't3aHr, fpynz i 16,4 o/o nacusts.

Ha Hauy AyMKy, iHQopMaui.fl 3a Br.rAaMri axrrsie ra go6oe'.sgaul y r<onco:ti4onanii $iuauconii;i
38iTHocri p03Kpr.rra a,4eKBarr.ro.

Bptwooyrouu Bce ruu4esuKnadene, na dyuxy aydumopu, nxicma ynpaeniuun dKmuatuvu ma
nucuea.uu fpynu e sadoefutbnotu.

- I  3.Aorprr i \ raHHfl  fpy 'nom Bni\rorr  ruo BcraHoBJeni Hopi l rarn BHo-npa BoBnrnl

J arraMu HauioHarbHoro 6aurcy VrcpaiHf i  ruoao l rHTaHb! ruo BuKrateHi unxqe.

3.1. {ocrarnicrr rcanira,ry, sKa Br.r3Haqaerbcq 3 ypaxyBaHHsM rrKocri axrunin fpylu.
OiHancosa inSopr'.raqix rqo4o nanira.ry fpynz cranou ua xineqt 4ua 31.12.2016 poxy

po3Kpl.iTa ynpaeliuct xltu nepcoHaloM fpynra n norcHrosa[bnii llpvMirr]i -ir1! 20 <CraTyrHuii
rani r a,r ra evicifi ni piru uui lelricii rllii Aox iA),).

B;racsrff xanira,r fpyna craHoM Ha xineqr, gux 31.12.2016 poKy Mae HacrynHy crpyKr.ypy:

B pesylrrari npoBeAenr4x rrporleAyp nar,ru 6y,ro BcraHoBJ'reHo, l1o Hafi6i,rtruy rnoMy Bary
n crpyrrypi BJracHoro ralira,ry fpyull Maorr craryrnufi xarriral (49,1%), Heposno4i_ner rHii
npn6ylorc (24,3%), pe:epeHi ra iuuri $oH4ra 6aHny (25,0%).

Bi;1noeiAllo Ao HopMaruBHr{x BIiMor Haqioua,rruoro 6auny VrpaiHll Heo6xiAHufi po3Mip
perynqruBHoro raniraly fpytu crotagae 28 036 rttc. rpH. @axruuul.ii po:uip pefynrrnBlrofo
xarira:ry fpynu crauolr ua 31.12.2016 poKy cKnaAaB 291 185 rric.rpH. flpourou poKy fpyna
AorpIlMyBaJIac{ Bc raFroBlreHrrx Haqiona,rrnl.itvt 6aHxou Yxpainn BxMof rqo4o ranirany. Ha sniruy
Aary IropMarl.rB 4ocraruocri perynrrlrBnoro KarriTaJry Bar.rxy-nignoni4alr,soi oco6u cKnaxaB 73,2 o/0.

21 KsirHq 2016 por<y 3ararrbHrzMr.r 36opaMz axqionepin IyEnILIHOf O AKIIIOHEPHOI'O
TOBAPI4CTBA (|IPOMtr4CJ]OBO-OIHAHCOB14I7 EAIIK)- nilnoeigarnuoi oco6x fpynr4 6yno

31.12.2016

1
i.{

l
l

/-/,

Crasolr rra KiHeqh arrr
31.12.2016 poxy

(Tuc. t-pH,
B 7o Ao rcanira,ry

B " A  r o
:o6os'q:arrb

Clarl,rHaii ranirelr 145 584 49.1 6  8 . 8
E v i c i i u i  p i : H  u q i 485 A ' 0.2
I'lepo:no4i,reuui npu6yrorc 1 I  9 7 7 14,0
Perepnni ra iHui  ( rouga 74 120 25,0 3  5 ,0
HeroHrpo:rsorana qacrKa 4  5 1 7 1 , 4 2,2
Bcroro xanira,rv: 296 743 1 0 0
Bcsoro :o6orl 'q:aHr,: 2r I 635 x x



npl4fiI{rro pineHHr npo 36in6[reHH{ craryrnoro ranira,ry na 50 000 101,06 rpranenl ra AoBeAeHHt
fioro po:r,tipy Ao 170 384 301,06 rpu. (cra ciu4ecxra nailrfionin rploxcor nicirr,r4ecrru qornpbox
r\4crrr rpboxcor o4niei rpri. 06 r<on.) ruJrrxoM npr.{BarHoro posniqeuux 440 258 ruryr axqiii
icHlro'roi sor,riua-rrr,soi eaprocri 113,57 rpn. (cro rpuua4qxrb rpr.rBenb 57 xon.) 3a paxyHor(
AoAarKoBr.ix nuecxin 4o craryrHoro ranira,ry llAT (il@E)- niAnosiAanluoi oco6ll fpynu.

Ha 4ynary ayAuTop4 pe3epBv Ans BlArxKoAyBaHHr MoxnvBr4x BTpar 3a aRTIaBHLIMI
6atrr<iecrxu\4ra ouepaqixnaz c$oprr.ronaui fpynoro B [oBHoMy o6csgi sriauo 3 Br4MoraMr.r
Miltuapo4Hux craH4apris Si Haacoeoi rsirHocri.

Ha dyur<y aydumopa, cmaHoM na 31.12,2016 poKy nputqunu tpopnyeannn petepeio ma
pezynamuenufi xaniman fpynu, eidnooidammo uopnamulHuart ruMozut Ha4ionantuozo 6anxy
Vxpainu.

3.2. AgexnarHicrr, crrcreMrr ynpan.niuna puslrrcalru lpynu.
Iu$opuaqix u]oao rli:reit, uonirurz, npoqecin ra ir,rerogie ynpan,riuHa pu3r4KaMu po36prlra

fpynoro n npr.irrairqi No 30 <Ynpan:rinua $inaHcouair,rr.r ra crpaxoBr4Mu pr.r3rrKaMu).
Cucrelra oqiuroealrnr ra ynpanriuur pI43I.IKaMr{ fpylu oxonmoe Bcl pr.r3rirz, npurauauHi

lpyni. Ognax, BpaxoByloqr erl,']fis norirzquoi xpirslr ra exosorvriqnoi cz.ryarlii n Yxpatui na
4ixmHicrr' fpynz, nnarxaeilro, u-lo sxicrs ynpauiHHr prz:r.iKaMr.r Moxe nor:pe6ynaru yaocKoHaneHHs
n uafi6yrnronry.

3.3, Agexraruicrr 6yxralrepcrxoro o6,riny lpynu.
B pesy:urari [poBeaeHHr fipoqeAyp HaMrz He 6ylo euxueuo cyrr€Br-rx Saxrie, u1o cBr.4rrulrr.r

6 npo neni4noniguicrr' oprairisaqii 6lxra,rrepcrroro o6riry fpynu nopuaruBHo - npaBoBr.rM aKTaM
Haqionanluoro 6aury Vnpaihrz, iHualr uoplrraruBHo - npaBoBr.iM anrau Yrpaina ra MiNuapognulr
craHlapraM 6lxra,rrepclroro o6:riry.

Elxra-urepclrrzii o6:rix r fpyni nportroM 2016 pony nincx y ni4noeignocri Ao nznor 3axouy
vxpaiua ,,llpo 6yxra,rrepcrnzfi o6rir ra {iuaucony snirnicrr n yr<paini ", uopuarunnux arris HBV
ra o6rixosoi noniruxu fpynz, rra cKJraneHa y ni4noai4nocri 4o MixrnapoTxulx crauAaprin
$inancoooi :nirsocri. Iu$opuaqir qoAo ocnoBHnx nonoxerlb o6:riKosoi no:riruxu ra o6:riKosr4x
oIIlHoK po3Kpt4Ta ynpaelincrxzM nepooHanoM fpynu n npzMirqi Ns 4 ao qiei OiHaHcosoi snirHocri.
lpyna sasuavu:ra ocHoBy cKnaAaHHr $iualrcoeoi :niruocri, npunqzna, Meroar4 oqiur<r.r, npo$eciilui
cyAXeHHr.

Aygzropona 6yllr urxonani [poueaypr.I utoAo Ba3Har{eHHr roro, uu e uprzfturrruMra o6rixoei
oqiuxu, sacroconalri ynpan:riucsrrzlr nepcona,rou fpynlr.

B pe:ylrrari BI{KoHaHLrx npoqeryp uanau 6yro BcraHoBJreHo, rqo ynpaeniucsxllfi nepcoua.r
fpynr.r sacroconye uacrynni o6niroei oqiHxz:

n
I
I
l
I
-1

I

I

l
i

i

Crarri aKr[sis ra
I|acuBlB O6.flixosa oqiHra npu nepnicxolry

Bn3HaHHi
Iloc.riaymqa oqinra craHou
ua riueqr qna 31.12.2016 p.

Hellarepia,rlHi amuez f lepeicua (icroprura) Bapricrb
llepricua oaprict :a eupaxyoaHnxu
HaKona.reHoi aMoprll3auil

OcHoggi :aco6z flepnicna (icropr.rvua) napricrl fTepaicra eapr icrs 3a BhpaxyBaHHrM
Hafi oIInqeHoi aMoprLBauii

3anacu Co6iaapricrr Hailreuula : 4nox ouiuox: co6inapricrr a6o
uncra naprict pea,li:aqii

Kpeauru uaaaHi
(orpun,taHi)

Cnpaeegllrna eapricrl, txlrovarovu
elrrpartr ua onepaqirc

3a alroprr:orauoro co6ieapricrro :
B14KoprzcraHHrM eQeKTraBHoi craBXU BiIcorKa

.{enosnrn (nnua4ra)
po:iraiqeni (galWeni) Cnpaneg,uea rapricrr 3a ar'ropru:onanoro co6inapriclo :

B I4 Kop r.rcraHHrM erfextannoi craaxu eracorra
Iiiuui nanepu s
nopr$eri 6aHrcy Ha
npoaa)K

Cnpaeejrana napricrl, ao axoi
AoAarorr,cr narparu na olepauii

3a co6inapricrto : ypaxyBaHHrM 3MeHrxeHHt
xopacuocri

I {iuni naneprz no
nofauJeHHt

Cnpaeegrura rapricrr
3a avoprasonaHoro co6inapricrro :
ypaKyBaHHrM 3MeHueHHr noprzcHocr i

I
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FIa 4Jrrffiy ay/.r4'ropa, o6:riKosi oqiuxz, ulo euxopucrani fpynoro y $iuanconiii :nirHocri, c
o6rpyuronauzlru, npuitunruuMr4 Ta Aocrargho po3rprzruMr.r y nignoni4nocri 4o cunor.
MixHaporHl.rx craulaprin $iuaHconoi rsirHoc.ri.

3,4. Cucreua nuyrpilrnroro ay Arrry.
Y nignoniAnocri ao sMiH go 3arouy vxpanru <llpo 6alrru i 6anr<ircrxy Ai.slruicrl> ra

flo:roNenuq <llpo opraui:aqiro nnyrpiuulofo ayarzry e 6aHKax ynpainu>, rKe 3arBepAlKeHo
rlocranosoro flpanniunx Haqiouanr,uoro 6anxy Yrpaihu Ns 311 sia 10 rpannn 2016 pory, e
IIYEJIII{HOMY AKUIOHEPHOMY TOBAP}ICTBI (IIPOMI4CJIOBO-@IHAHCOBLTfr, EAHK) -
eianoeiAansHifi oco6i fpyna Synrcuionyc C:ryN6a eHy'rpiruHuoro ay rr4Ty, frKa aie rriaHo ,l
<<floroNesssrrr npo cnyN6y nuyrpirrnroro ayrtrry IIyBJIIqHofo AKIIIoHEpHoIo
TOBAPI4CTBA (|IP0MI4CJIOBO-@IHAHCOBI4IZ Eegr>, qo 6yro 3arBep.qxeHe piureuunr
CnocrepeNuoi pa4Ia Banr<y 30 veprna 2016 poxy (uporoxon No 18). CilyN6a nuyrpiul6or.o ay4ury
nignopa4ronyerrcr 6esnocepe4nro CnocrepeNnifi pa4i Baur<y. Buyrpiuni ay4taropu xovneresrui
Ta MaIorL He3anexHlzif craryc.

CnyN6a nnyrpiruuloro ayAlrry irpoBoAnrr nepeeipror uauprvie Ai.sllsocri Banxy, a raronr
ni4po:Iirin Eauny y ri4noni4uocri Ao flnaHy npoBeAeHHr uepenipox, .xxzfi nor.ogxeao
CnocrepeNuoro paaoro BaHrcy. C:ryN6a nuyrpitruroro ay rm'ry cKna1a€ seirrl sa pe3yJrbrarzrMri
nepenipxu ra no.{ae seirz ua po:mx4 llpaalinnx Eaur<y ra CnocrepeNuoi pa4rz Bauxy.
@yuxuii ra 3aBAar{Hr nryrpiururoro ayrr4ry B IIpAT cK (OHIKC> Br{KoHye nuyrpiruuiil ayAurop.
3a pe:ylsraralru nepeeipor e 2016 poqi 6yno oSopna:reno oArru ayAuropcmufi seir s natanr.rrr,rr.r
pexoven4aqixlrrr.r.

Bnyrpiuruiil ayaur fpynu npaurce y eiAnoeiaHocri ao Br4Mor "lloroNenns npo nnyrpiuruift
ay,4r'rr 6alrxincrroi rpynu "|I(DE", rro 3arBepaxeHe flporor<olor,r cnocrepexrnoi pa4z Baur<y -
eiArosilanrnoi oco6z fpynu Ns32 eia 24.1L2016p.

B pe:y,rrrari [poBeAerrux HaMu flporleAyp He BusBreHo {anrin, nxi 6 cni4ur.rnn npo
uenignoniqnicrb cucreMH nnyrpi[rHroro ayaury rpynlr HopMarrrBHo-npaBoBr{M aKTaM
Haqioua,rrnoro 6aury Yrcpaihu. Ilpoqegypfi ayArrry, nni:giiicuroe c,ryx6a nnyrpiruuroro
aygr'rry 6anny-nignoniqa,rrHoi oco6u, n qi,ronry niAnosi,qaroru BrrMoraM <<Ilo,roxennn npo
opraui:aqiro nnyrpiurur'oro ayArrry B 6aunax Yrpai'nH>, 3arBepAxeHdro flocraHoBoro
rlpan.ninna HEy l\! 311 sh 10.05,2016p., nigronigarorr norpe6au fpynu ra rAiicnrororr,cn na
npuiiuarnouy pieni.

3.5, Cr.rcreiua nnyrpirunroro ronrpo.nro lpynr.r.
flpu npone4euni ay4rzropcsxzx npoqeryp rqo4o $inancoeoi ssir'ocri fpynu uanlr 6ylo

po3msHyro - y Mexax, ueo6xi.qsux rJrr Br43HarreHHr xapaKTepy, locli40euocri ra o6c.ary
ay.ql{ropcbr(ax flpoqe.{yp - 3axo.qr4 nuJrpirunroro KoHrponro fpynlr. llpone4eui npoqegypu He MaJrr.i
3a Mery npoBeAeHH.{ noBHoii ra sceoxonnroroqoi nepenipxu crrcreMu nny"rpinusoro KouTponro
fpynu: Meroo Bl3HaqeHHg ecix N4o)n,'lHeax HeAo:rircie.

Kepinuraqrno eiAnosi,qanrHoi oco6u fpynz Hece siAnosiaanuricrl, sa opraui:arliro ra
Syur<qionyrannr cr.rcreMH enyrpiruuroro KoHTponrc.

_ tlir uac ana-nisy saxogir r<onrponro fpynu ra sara.npnoi -rrocri ynpan:riun.r fpynorc nauv
oyno po3rnrHyro aAeKBarHlcrb crplxrypr4 ynpan:riuHr BriAaM Ta o6crraM onepaqifi fpynu (yuacrr
oprauin ynpan:riunx y npr.riirurri piuenr, posro4in o6os'ssxis uirr repinnuxar.ru, HarBqicrb
[oJroxeHB npo crpyKrypHi ni4posgirr.i ra nocaAoBr4x iHcrpyxqiii, rr< raxo4ie KoHrponro
ynpae:rincrroro nepcoHa;ry sa 4i.r,rruicrro fpynz.l ua [peAMer Aorpr4MaHHr sr.iMof (flono;11eHHt
npo opraui:aqirc euyrpimnr'oro KoHrponro n 6asrax Yrcpainu>, 3arBeprxeuoro nocraHoBoro
Ilpan:riuur HEV Ns 867 sit 29 rpygun 2014 p.

Oprauauu ynpan:riuHr Banxy- ni4nonigansnoi oco6u e 3aramHi :6opu anqionepin,
Cnocrepexua paAa ra llpaa:rinna Eaurcy. Buiqail ynpan:rincsruii nepcoHan Eanrcy-ni4noei4a1rHoi
oco6u o6isuaHr.rii ei cnpaeavz Eauxy. B Eanny npaqrcro'$ nocriiluo 4irovi rpegzrHufi xouirer,
KoMlrer 3 nurarrs ynpae:riHHr aKTr.rBaMr4 i nacurarttu, rapuSHuft xovirer.



. 
opraHisaqifiHa crpyr(rypa n ui,ro*y. e e$exrrrnoro. Ka(pora norirvna Ha paBJreHa Hanpo$ecifiuufi ui46ip :ra niArzrqerrHr (sanidixaqii'-nepcona,ry. Eauxo' pospo6neHo ra 3arBep.4)r(e'o[]rcr,Mo,Bl lrorroxeHHr npo. eci crpyrrypni ni4posTlilu Baur<y ra nocagoni incrpyxqii 4llcniepo6irnlrxin ra nepinntrr<in crpyrrypnut ni4por4i-rrin, B flKux Bu3,\asaerbc, r(o.ro ix o6os,.s:xie.3aciAanns Ilpanninur Eanxy ra cnocrepeNnoi n.a" B*ny [poBoArrbc, ua peryrupHifi o*roni.

Ma nponelz or.[rl ct4creMr4 ynpaqriHux iHdopNraqijiHorc 6esnexorc (CVlLi) s naeroioBr'I3EaqI4rI'I niAroni.qHicrl ch creMr'I nnyrpiruusoro nonrponro sa iu6op1.aarliiiuoro 6esnexoroB''IMOraM Haqioua-nsuoro 6anxy vrpaiurz. frpr or,rr4i 
"rnopraro"yu-ua, 

'- 
ynp*n,naonu

iu$oprr,raqia, rHyrpiuui uoJroxegqr ra nporleAypt4 uroAo 0yHrc{iogyuu"n, 
"r"r"r, 

y[paBnlHHsiusopuaqiiuoro 6e:neroro, in$opMaqi.s, rqo orpulraua ni4 npaqiennxin 6auxy. rlpoqe4ypr4 ornrryBKJ'rroqaJrrr aHafls euyrpiuruix uopr,rarrlaHux A0xyveHrin 6anry : ruranr iHsopMaqirHoi 6esnexz,ra asaflraqsi flpoqeaypn uroro oKpeMzx rourporin y lpoqecax cyIE, aocrarnicr.b ,Kr.rx MaeBTJTHB Ha pivuy $iuaucony sniruicrr 6auxy. Bzcroexz spo6:reni Ha niacrani iu40praaqri, ua4auoi6anro*r, sianoniaanrHicrb 3a noBHory ra 4ocronipnicrr ua4auoi iusopuaqii uece repieHraqrno. MunpoBenr4 a'aris cvIB Eanxy n rifi -vipi, n.sxift qe 6yno Heo6xigHo 4n" 
"r"noun.uaHH, AyMKrlrqo4o pi'rnoi $iuauconoi :siruocri Banxy sararolr. Tanfiri alraris He MaB 3a Mery Br43Haqr4T, Bclue40:riru a60 iH'd lopylre'Hr i, rar.,zna quHoM He Mae po3.n.sraruc.r 

",< 
cni4veuru npo nr4cyrHicrr6ylr-rxzx HeaoriKie ra,/a6o ynyqerrb y CyIB Bauxy_riAnosiaanrHoi oco6ll.

KoHrpoln 3a BIIK.HaHH'M guuor Haqiosalrnoro 6anxy u1o4o opraui:aqii cvlE aocrarnifi.3ara,r'uail pinenr iu$opr,rarliftHoi 6esnexa n 6auxy e B rqr{M sa cepe4uift. B norovHolry nepio4i qe
:a6eaneuye KoHrporrboBarrlrii pinenr xou$i4enr1ifiuocri, qinicuocri r" o""ry;;;;;i iu4opuauii :o6iuexeuriu aocry[oM. 3a noroqsoro piaHr raoauraNeun.g iHdopruauirTuax cucreu qi  KoHTpont.3aHa[Iolo oIIlHKoro, e e$exrunnuuu.

B Eaur<y-eianosilanruili oco6i 
. nnpoea4)Kyerr'cr KoMrr.rreKcna clrcreMa nuyrpiurur,o.oKOHTpOnrc, {Ka oxonnrce nci eraln Ai.s*uocri 6a'r<y: uonepe^uifi xonrpo* 3AliCHrOer'CsclpyKrypHlrMz ni4po:4i:rauz Eauxy, norovuzfi nourpo:ru au6"ara"yar" 

'repinnziu 
6isnec-niapos.4iris, a no.qa,rruuft KoHTpon' - vnpauiunx aua,rrry 6auxinclrzx pusarin ra BiaainKOMn-racHc-KoHTpOnro. He3a-rrexuy ouiHny cHcreMLI eUyrpiurusoro rourpolrc r.:iicHroc (.lylx6a

nuyrpirur:roro ay4ury.
B pauxax :gificneuun ayArrropcbxrrx nporleAyp HaM;; He ncrasoureui raKi qeao.'ircH ycncreui nuyrpilxuroro KoHTpoJ'rro rpynlr, rrci *o.,t" 6 cyrreBo Brr!,rrrqyrrr ua eQex.runuicr.r rap*ynr'rarunuicrr sgificnennn onepaqifi, erlexurnuicrr, ynpan,rinna urat""u11a" i rraclrnaMu,pu3rrKaMIr' :a6egne'reul{s rroBHorlr, csoe.racuoc:ri tu 40"rouipro"ri ne4eunr 6yxrurra"p"r*ono

o6.nixy ra ck,'raAannff :nirnocri, sano6irauHs uraxpaficr.ry.

3,6.Onepaqii : non's:aun*ru oco6anru.
fli21 vac rpoBeaeHHr uepeniprrz ual,rv 6yno BcraHoBJreHo, uro yMoBr,r :4ificrreuur l pynoroonepaqifi g noe'qsaHr.lNrz oco6alru ne ai4pisn.rlouc.{ siA }Mos, sa frRrrMLl npoBoAr.t'l,cll olrepaqli 3iuultlru He3aJrex'aMr'r cropoHaMr. Hiirlz npono'u-lrocL TecryBaHHr 3 Meroro nepeeipr<r.rnpanarrnocri oqiunu l-pynoro pu:vxin 6auxincrrux onepaqiii s iHcaftgepaM ^lno", r,rorr nnoco6auu fpyna. cucreua oqinronauua ra ynpaerimrr p'ouKaMve fpyni oxonmoe rci npoqe;1ypu'r'a Bcr prz3hKu. npuravauni fpyni. i c aocrarHbolo.

. 
Ha 4yn'rry ayArrropa' onepaqii s incafi4eparuinon,qganulur oco6alur B rliroMyrignoniqarorr BrMoraM 3axony vrpaihr <<flpo 6auxn i 6a'xincrrcy qir,rrnicrr>> nig07 '12'2000 p. i\! 212I-III ra <Iucrpyxqii npo nopaqox peryJ,rroBa'Hr Aiqrr,Hocri 6anrcin nYxpaiui>, :areepllxenoi nocrarroBor0 Ilpan,riuua risy *ia 2s.0g.2001 p. :v, Joti, 

".p"6ynarorrni4 xourpo,re*r t'a lronts:aHi : npufiHn.rulr*r pn3r.rKoM.

4. Iloaii, uqo eiq6ynr.rcl nic.nn 4a.rlr 6alaucy.
Iu$opuaqix npo 'o4ii' rrlo eir16y'ucr viN 4aior. 6unucy (3r ,pynur20r6 pory),ra A€r roro3arBeprr(eH'q Qiuauconoi :niruoori, po3Kp'ra fpyrioro r, npzMirqi J\! 37 <llonii nrcnfr rarv6zuraHcy>. B pe:yntrari npoBeAeHrzx llporlelyp savv lre 6
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rpo cyr'l'€Bi rroAii, xto Bi/16ynncb Mi)x Aaroro 6a,raucy (31 rpylul 2016 pony) ra Aarolo c(rraAaHHrr
qroro sniry, i xni norpe6yrcrr, r(opriryBalrHr Siuarrconoi 3BiTHocri a6o go4arxono|o po3Kpr{Tt'rr B
rpiuauconiff 3BiTHocri, Ta tl(i Mo)Kyrb cyT'T€Bo BnJllrBaru ua rtpuiu*rrn exorrolriulrux piner'rr,
Kophc r )  BaqaMH tp iHaHco to i  r s i rHoc r i .

Pa:ou : rnu, 27.04.2011 por(y AepxaBHr4M peec'rparopoM 6y;ro sapeec'rpoBaHo 36inbrueHHt
craryrHoro Kaflirany flAT (n@E) - BiAfloBiAanrnoi oco6r.t fpynu 4o po3Mipy 170 384 301,06
rpr.rBeHL, r{oMep 3anr4cy I 5 8 5 I 05003 5 006569.

5, OcuoeHi rigonrocri npo ayArrropa.
. Hafiveuyaanur: TOBAPI4CTBO 3 oEMEXEHOTO Br/{nOBrAAnbHrCTrO
(lt14lBAYnI4T).
. Itoa enPIlOY: 01204513.
. CsiAorlrso npo Bxntoqerul 4o Peecrpy ayAuropcbKr.rx rpipu ra ayAuropiB Ns 1970, efiIaHe
sa piueuHrn Ayluropcrxoi na:raru yrpaiH\4 silt 23.02.2001 p. J\! 99, rpoAoB)xeHe 3a pirxeHH.sM
A1'Inropcrxoi nanarr4 yKpaiuu ri130.01.2015 p. .I\1! 313/3 repMiHoM to 30.07.2020 p.
. Ayauropcrna $ipua TOB (KI4iBAyAI4T') uae Cni4oqrno npo BueceHH{ Ao peeo.r.py
ayAr.rropcbKrrx $ipu, axi Moxyrb npoBoar.rru aylr.rropcbr(i nepeaipnu lpo$ecifiHux yqacHr{KiB
pirury qiHur.rx nanepin lI 000389, suaaHe HKIJI1OP 4 Nonrus 2016 poxy, repuin uunuocri 4o
30.07 .2020 pot<y.
. 3riauo : pinreuuar,r Kouirery 3 nr.rrau6 aygury 6aurin sA 17 .09.2012 p. J\l 39, TOB
(KI4lBAyAtr4T) BrrroqeFro ao Peecrpy ayAr{ropcr,Kr4x $ipu, axi MaTorb rpatso Ha rpoBeaer{H.f,
ay/IuropcbKr-ix nepeeipox 6asxin (cniAoqrBo npo BKrrroqeHHr .4o peecrpy Nq 0000013 si,r
17.09.2012 poxy).
. Bi4ouocri npo aygr.rropa, rxr4ii niAlricaB BricHoBoK.
. Nupexrop (ayrturop) - hqeuxo HaAi.s IeauieHa (CeprzQixar ayAnropa 6anxie N 0026,
vuslanui,t ariAHo piurenHa AyAuropclxoi na,raru Yrpaiuu sil 29 NosrH.s 2009 poxy Np20112,
't epviH vr.ruuocri cepru$ixara 40 0l ciqH.s 2020 poxy;
CepruQixar ayAnropa Ne 005559, nugauufr.:ri4rlo piureunr AygraropctKoi na,raru Vr<paiiu J\s 128
nia 30.10.2003p., r'epr,rin qnnnocri cepruSinara 4o 30.10.2018p. ).
' BiauosiaamHuii sa ay.4irr EaHKy - 3y6eHro Terqna MriKoraiua (Ceprlrcfixar ay/(uropa
6auxis N! 0150, nuganuil eignonigno Ao 3axouy Yrpaiull <llpo ayluropcbKy Ai.snbrric.ti,) la
pinerrHr Ay,{uropcrxoi ranaru yKpaiHr.r sia 28.04.201 l,crpox gii cepruQixary N 28.04.2021
poKy;
Cepru{ ixar ayA}rropa J\'e 006824, eu4anl.rii :rigHo piureuul AyAuropcrroi lalaru Vrpaihu .}11 233
ril 06.07.2011p., reprrriu rr\4 HHocri ceprlrrfira'ra go 06.07.2021p. ).
. Micrle:naxoAxeur.rr ra $axruune uicqe po:raurynaHHr: M. Kui'n, eyl. Carcaraucsxor.o,
53/80, ot f .  306.
. Elexrponua aApeca: kievaudit (@ukr.net.
. Cailr: www.kievaudit.com.

H. I. IuleHno

T.M. 3y6enro

l5 mpaau 2017 poxy
Agpeca: l 'r. Kaie, uy,r. CarcaraHorrcoro,53/80, o$.306
Ter. (044) 287 -'t0-55,287,42-94

//
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3aGepp{eBo ,qo srrycky ra nisucam

'28'oirtr2017pory

B'ol@s: rm$xoM.c. (0516) 7r-65.77

EatrniBcr,Ka rpyna,,n(DE"
KonconiAoBrr{f, 3Bir npo oisatrcoBBf, craH (KoncoriaoBaHHi 6aflanc)

Ea 3l rpyAtrc 20t6 poKy

O.B. Bacr.,rL.reHKo

3a6opmBaHicrr qoAo noToqHom noAaTKy Ha

arTuBn, yrprrMyBaHi anr npoaaxy, Ta aKnrBX rpynH

(rHc.  rp l r  )

H. l .  lBaceHKo
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EaHKiBcbKa rpyna.,I IOE,'
KoEconiAoBaxufi 3Bir npo npu6lrru i :6urxn ra iullruii cyxynnui:i aoxia

(I{ouco.rrigorauuii :riT npo 0iHaHcoBi pe:ynbraru)
:a 2016 oir<

3araepaNeuo ao olrnycry ra nignacano

"28" rnirua 2017 pory

B,roHaBerr6: rra3bxo M.C. (0536) 79-65-t1

forora llpaoriHua

fololulri 6lxra.rrep

O.B. Bacfi,rs'1eHKo

H.I. Ioacesro

(Tl.{c. fprr..,

Haiiveuyeaaur crarri flpnuirxr 3eirur,ri i  nepio4 flonepe!Hiii nepiolr

2 l 4
flpoqeursi Aoxoau 67082 5294'.7
flpoqeHrgi eri mara (9978) ('7749\
qHc rHI npoueH rHr|fi ,qox ial(tt l|cr i DpoueHTgi BHTparlt ) 57104 45198
9ucre(:6illrueuur) sveuuerrue pesepnio nig aneqiueuur
KpeAuriB Ta 3a6oproBadocri (ni€HTiB, rtourris s iHLurrx 6auran

'7209 t'|03
rlucrrii npoqeuruuii loxia/C{ucri npoqeurni tnrparu)
nicnr crBopeHxs pe3epBy ni4 3fierliHeHHa xpequrio ra
Sa6oproBaHocri Kri€rrrio, rcolrrio o irlrax 6aurcax

64313 46901

KoMici i iHi loxolr 7239 6761
KoMicif iHi Bkrparu (r441) (17r  0)
lglyrrrar oia onepauiii I iuo:evrroro Balroflro 1060 4622
!91;rlsrar oil nepeouigrr iuolevsoi sarrur a 469 (r042)
,4oxo4l/t  etrparl  l .  rxi  nuuuxarors ni4lac nepBicHoro
Br3HzuJHq $inaucoBxx arqrBiB 3a npoqeHTuoio qmBKoro,
surqorc 469 Huxvoro, uiN ptrurooa

(86) (es)
t{ncre (:6irsrueunr):MeHueHHr peepBy nia lHeuiHeHHc
ae6iropclroi :]a6oprceanocri ra inuux rlriHaHcotljx axrseis

(22) (e)
ulri onepaqiiui aoxoau 24 13348 834

Aaviuicrparroni ra iHrui onepauiir j i  ar j  r  paru 25 (46318) (346s4)
tlacrra e npn61'u<y(s6trry) acoqifionanux rounanii 178 0
Ilpu6yrori/(36nroK) [o orroaarKyaaHHs 38740 21608
Brrparu Ha noaarox rra npr.r6y.ror< 26 (7195) (3835)
IIpu6yrorc(r6nror) 27 30945 11773
Ycroro cyrynxoro goxogy 30945 17773
llpr6yror<(e6urox), qo HEL'rexrlrb:
BJracHu(aM rrpocrrx akrlii EaHkiBcbKoi rpyIltr 27 3 1 0 6 1 0
HekoH rpor608aEifi qacr[i ( l r 6 )
Ilpa6yrod(s6uroK) Ha akqio 27
.rxcrui npu6yrod(36lror) ua olny npocry arqiro (rps.) 3,85 16,7'l
ckopr.rroBaHri qrcrnfi npr-r6yror/(s6uror) Ha oruy npocl.y
aruito 3,85 16,7'7

/ 4
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EaHKiBcLKa rpyna "IIOB"
XorrconiAoBaHnfi 3BiT npo pyx rpo[roBnx KourriB 6aHKiBcLRoT rpyou (3a npqMnM MeroAoM)

3a 2016 Dix
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Hafiueayrauul crarri flpn Min(x 3sirnnii nepiog Ilonepe,{Hifi nopiol

I 2 3 4
TPOUOBI KOIIITI4 BIA OTIEPAI-UI4HOI AI'J]bHOCTI
Ilpoqerlrni aoxogrl, u1o orpur'aani 66854 s0404
flpoqerrni ntrpmrz. ruo cnrIaqegi (9770) (643s)
KoniciiiEi aoxoaH. rIIo omu!,{ari 7242 6761
Kort ici i i r i  urarpart.  qo cnralexi (1430) r 1710 )
Peey:lErar oneDa{ii s iHo3eMHorc Bajllororo 1060 4622
IHui orDrMaHi oneDauifiHi noxonu 18528 )434
Blrflrarr Ha (24648) ( t9127\
A-t\tiHicmarnBgi Ta iguri oneDauiEui Blrmara. cnna.reHi (24044) ( | ]402)
flo,tatot na nou6woK- cn,'taqeHlrt (8303) r t 5 I 8 )
fpotrroBi Rourru orpnMasi/ (cnnaqeni) Bi! oncpauiirsoi
.rie.'rI'rrocri to 3Mifi B on€paqiiiHr|x aKrrlBax ra
lo6oB'q3axHqx

25489 22029

qNo-e (g6imueHnq)/sMeHrxegHe (olrrriB B iHurfi 6agr€x ( r 4 1 l r ) (38e)
qttcre (36inru9unr)/3Meuuen$l Kpe,qririB Ta 3a6oproBanocri
liri€FriB

(e60) 19333

rfu cre (36in6ueHnr/3verurenux inrunx i[rinaqcoB[x dmriBiB (le7) (401)

9rrcre (s6irsueuis)/sMefi ureHrr iHrxux aKflrBiB 667 144
qrrcre s6imrnenns/(s^aegrxegHr) (ou'riB rsrieHTiB 64917 68292

tllrcre e6imureuua(sueaurenur) iuullrx QinancoBlrx 3060B113ai (1e36) 5 1 5 0

rlncri rpotuoBi nourrr|, ulo orpuMa||i/ (BHKopugrali) BiA
oneDauir'iHoi nisnbxocri

73869 114158

rPouroBr KourTl4 BrA rHBEcTl4utfi Hoi ArrJtbHocTt
flpua6auxr qinulrx nanepis y noprde,li 6aHxy ro norauJeHut (37000) (80000)
flpul6annx ocuoruux :aco6ir l l (129r) (64r)
HaitxoAxexHr Bi/I pealrisauii ocuonnnx :aco6ir 4

flpu,q6anur rreumepia.rlHr amrlBiB (7 r22) (2e)
rfucri rpouroei rourru, uqo orpulrani(rur<op[craui) Bia
iHBecrxuifi Hoi risrr,uocri
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ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

 

Примітка 1. Вступ (Інформація про банківську групу) 

 

 Ця консолідована фінансова звітність банківської групи “ПФБ” була підготовлена 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та вимог Положення 

про порядок регулювання діяльності банківських груп, затвердженого постановою 

Правління Національного банку України №254 від 20.06.2012р. (зі змінами), з 

використанням методів та процедур консолідації, визначених Інструкцією про порядок 

складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженою постановою 

Правління Національного банку України №373 від 24.10.2011р. (зі змінами) за 2016 

фінансовий рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПРОМИСЛОВО-

ФІНАНСОВИЙ БАНК” (далі – ПАТ “ПФБ” / Банк) та учасника банківської групи – 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ОНІКС” 

(далі ПрАТ СК “ОНІКС” / Страхова компанія), (далі разом – Банківська група).  

У зв’язку з вищевказаним, зазначена фінансова звітність Банківської групи не є 

фінансовою звітністю загального призначення, а отже при її використанні слід враховувати 

її спеціальний характер та призначення. Мета даної фінансової звітності – є контроль за 

дотриманням нормативів діяльності фінансових установ на груповій основі та задоволення 

інформаційних потреб вузького кола користувачів, а саме: Державного регулятора в особі 

Національного банку України та Контролерів Банківської групи –  Матицина Володимира 

Митрофановича та Матициної Тетяни Юріївни.  

Банківська група “ПФБ” не є юридичною особою та не підлягає державної реєстрації 

відповідно до норм чинного законодавства. 

Банківська група “ПФБ” є національною банківською групою. 

До складу Банківської групи входять два учасники, Банк та Страхова компанія, а 

саме: 

 Банк: 

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРОМИСЛОВО-

ФІНАНСОВИЙ БАНК” 

Скорочене найменування: ПАТ “ПФБ”  

Адреса місцезнаходження: квартал 278, будинок 22-Б, м. Кременчук, Полтавська область. 

Основний вид діяльності: інші види грошового посередництва. 

Код ЄДРПОУ 25292831, к/р № 32004118701026 в НБУ, МФО 300001 

Банк має одну філію у м. Києві і два відділення у м. Кременчуці.  

 Страхова компанія: 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ “ОНІКС” 

Скорочене найменування: ПрАТ СК “ОНІКС” 

Адреса місцезнаходження: квартал 278, будинок 22Б, м. Кременчук, Полтавська область 

Основний вид діяльності: інші види страхування, крім страхування життя. 

Код ЄДРПОУ 32079024,  п/р № 26502044101 в ПАТ “ПФБ”, МФО 331768 

Дочірні підприємства ПрАТ СК “ОНІКС”: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 

“ЄВРОПЕЙСЬКИЙ” (код за ЄДРПОУ 31773333; адреса місцезнаходження: проспект Лесі 

Українки, будинок 35, м. Кременчук, Полтавська область; основний вид економічної 

діяльності: діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування). 

 Згідно рішення Комітету Національного банку з питань нагляду та регулювання 

діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 04.11.2016р. за № 502 визнано 

банківську групу “ПФБ” та призначено відповідальною особою банківської групи “ПФБ” – 

ПАТ “ПФБ”, від імені посадових осіб якого і підписується ця консолідована фінансова 

звітність.  



 

Інформація про відповідальну особу Банківської групи  
 

Відповідальна особа Банківської групи відповідно до вимог нормативно-правових 

актів Національного банку України, зокрема Положення про порядок ідентифікації та 

визнання банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку 

України від 09.04.2012р. за  №134, забезпечує: 

 - ефективну систему корпоративного управління в банківській групі, що передбачає 

таку організацію системи відносин між відповідальною особою, учасниками банківської 

групи, контролером банківської групи, яка сприятиме ефективному управлінню діяльністю 

банківської групи, визначенню стратегії та цілей банківської групи, обмеженню ризиків 

такої банківської групи; 

 - ефективну систему управління ризиками в банківській групі, що передбачає 

забезпечення надійного процесу виявлення, оцінки, контролю та моніторингу всіх видів 

ризиків у банківській групі та її підгрупах, наявність внутрішніх положень банківської групи 

щодо управління ризиками, включаючи кількісну та якісну оцінку ризиків, чіткий розподіл 

функцій, обов'язків та повноважень з управління ризиками в банківській групі; 

 - ефективну систему внутрішнього контролю в банківській групі, яка має забезпечити 

дотримання учасниками банківської групи вимог законодавства, ефективність управління 

активами і пасивами, ризиками, достовірність, повноту і своєчасність складання та надання 

фінансової, статистичної та іншої звітності, запобігання шахрайству; 

 - наявність інформаційних систем, які забезпечують оброблення даних, аналіз, 

представлення, збереження та захист інформації, передавання відповідних даних та 

повідомлень; 

 - дотримання вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо 

достатності регулятивного капіталу, інших економічних нормативів, лімітів та обмежень 

стосовно певних видів діяльності, у тому числі щодо діяльності на території інших держав. 
ПАТ “ПФБ” – зареєстрований в Україні та є резидентом України.  
Банк діє на підставі Статуту та відповідно до Цивільного Кодексу України, 

Господарського Кодексу України, закону України «Про банки і банківську діяльність», 
закону України «Про акціонерні товариства», інших законодавчих актів України, та 
внутрішніх актів/положень, затверджених органами управління Банку відповідно до їх 
компетенції. 
 Банк здійснює свою діяльність та надає фінансові послуги на підставі банківської 

ліцензії №189, виданої Національним банком України 7 листопада 2011 року, генеральної 

ліцензії на здійснення валютних операцій №189, виданої Національним банком України 7 

листопада 2011 року, та додатку до генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій 

№189, виданої Національним банком України 7 листопада 2011 року. Також, Банк має 

ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – операцій із цінними 

паперами, видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку: серія АЕ 

№185087 від 12 жовтня 2012 року (брокерська діяльність), серія АЕ №185088 від 12 жовтня 

2012 року (дилерська діяльність), серія АЕ №286522 від 08 жовтня 2013 року (депозитарна 

діяльність депозитарної установи). 

 Банк має право розпочати новий вид діяльності або надання нового виду фінансових 

послуг (крім банківських) за умови виконання встановлених Національним банком України 

вимог щодо цього виду діяльності або послуги.  

 Банк має право здійснювати інші операції та укладати угоди згідно із законодавством 

України та з урахуванням обмежень, визначених Законом України “Про банки і банківську 

діяльність”. 

 Частка керівництва в акціях Банку. Станом на кінець дня 31 грудня 2016 року члени 

Правління Банку та члени Спостережної ради Банку акціями Банку не володіють. 

 

 

 



 

Власники істотної участі Банку: 

Повне найменування юридичної особи або 
ПІБ фізичної особи, які прямо та 

опосередковано володіють 10 і більше 
відсотками статутного капіталу Банку 

Загальний відсоток у статутному капіталі 

2016р., % 2015р., % 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВАТО” 

 

97,3429% 97,3429% 

 
Інформація про структуру власності та систему корпоративного управління 
Банківської групи  

 
Кожний із учасників банківської групи “ПФБ” має власну систему корпоративного 

управління, яка регламентується його Статутом та внутрішніми положеннями, 
розробленими відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативно-правових 
актів Національного банку України та Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

Корпоративне управління в контексті Банківської групи стосується повноважень 
органів управління як в Банку, так і в Страховій компанії. Система корпоративного 
управління в Банківській групі це система відносин між відповідальною особою Банківської 
групи, учасником Банківської групи та контролерами Банківської групи. 

Ця система сприяє ефективному управлінню діяльністю Банківської групи, 
визначенню стратегії та бізнес-напрямів діяльності Банківської групи, засобів (шляхів) їх 
досягнення та контролю діяльності як групи в цілому, так і окремо кожної установи, що 
входять до її складу, обмеженню ризиків такої Банківської групи. 

Система корпоративного управління в Банківській групі “ПФБ” існує таким чином, 

що надає змогу заінтересованим особам проаналізувати та зрозуміти групу в цілому. Це 

включає, зокрема, аналіз структури власності групи та фактичного контролю в ній. 

Прозорість структури власності Банківської групи “ПФБ” відповідає наступним 

принципам: 

 1. є достатньо прозорою, щоб заінтересованим особам надати змогу визначити:  

 - усі напрями діяльності, що здійснюються групою, а саме надання банківських та 

страхових послуг;  

 - бенефіціарних власників групи;  

 - фінансову ситуацію групи та її учасників, виходячи із інформації, яку фінансові 

установи – учасники групи оприлюднюють відповідно до норм чинного законодавства;  

 - профіль ризику групи та її учасників;  

 - спосіб, у який організовано управління ризиками на рівні групи;  

 - ділові, фінансові та інші зв'язки між членами групи; 

 2. є відритою інформацією для усіх заінтересованих осіб, що оприлюднюється на 

офіційному сайті Національного банку України в мережі Internet за посиланням 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=39308603&cat_id=57513, 

 3. структура групи не повинна заважати Національному банку України здійснювати 

повноваження з регулювання та нагляду або проведенню внутрішнього і зовнішнього 

аудиту.  

 Станом на 31 грудня 2016 року контролерами Банківської групи “ПФБ” є Матицин 

Володимир Митрофанович та Матицина Тетяна Юріївна, які спільно, прямо та/або 

опосередковано, здійснюють контроль над кожним з учасників Банківської групи: 

Учасник банківської групи Контролер 
Пряма/Опосередкована участь у 

статутному капіталі,% 

ПАТ “ПФБ” 
Матицин В.М. 100% (О) 

Матицина Т.Ю. 2,6571%% (П) / 97,3429% (О) 

ПрАТ СК “ОНІКС” 
Матицин В.М. 19,3257% (П) / 80,6743% (О) 

Матицина Т.Ю. 80,6686% (П) / 19,3314% (О) 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=39308603&cat_id=57513


 

 

Основними бізнес-напрямками діяльності Банківської групи “ПФБ”, що забезпечують 

реалізацію загальної стратегії Банківської групи, є: 

 надання банківських та інших фінансових послуг (крім послуг у сфері 

страхування)  відповідно до Статуту ПАТ “ПФБ” та банківських ліцензій, ліцензій 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

 надання послуг з інших видів страхування, ніж страхування життя (страхування 

майна, фінансових ризиків, страхування від нещасних випадків та інші види ризикового 

страхування), відповідно до Статуту ПрАТ СК “ОНІКС” та відповідних ліцензій Державної 

комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.  

 

Склад консолідованої фінансової звітності  
 

Консолідована фінансова звітність Банківської групи “ПФБ” за звітний 2016 рік 

складається з: 

 Консолідованого звіту про фінансовий стан (Консолідованого балансу) 

Банківської групи; 

 Консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Консолідованого звіту про фінансові результати) Банківської групи; 

 Консолідованого звіту про зміни у власному капіталі Банківської групи; 

 Консолідованого звіту про рух грошових коштів Банківської групи (за прямим 

методом). 

 Приміток до Консолідованої фінансової звітності Банківської групи за звітний 

2016 рік, включаючи стислий огляд суттєвих облікових політик.   

Консолідована фінансова звітність Банківської групи включає показники фінансової 

звітності ПАТ “ПФБ” за 2016 року станом на 31 грудня 2016 року та показники 

консолідованої фінансової звітності ПрАТ СК “ОНІКС” за період з 15 серпня 2016 року по 

31 грудня 2016 року станом на 31 грудня 2016 року. За період до 15 серпня 2016 року в цій 

консолідованій фінансовій звітності наведені показники звітності ПАТ “ПФБ”, у тому числі 

порівняльна інформація за 2015 рік. 

Консолідована фінансова звітність ПрАТ СК “ОНІКС” включає показники фінансової 

звітності дочірньої компанії – ТОВ “ГК “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ” з використанням методу повної 

консолідації та показники фінансової звітності асоційованої компанії – ТОВ 

“ГРАДОСФЕРА” за методом участі в капіталі.  

ПАТ “ПФБ” не має інвестицій в капітал підприємств, які є учасниками банківської 

групи “ПФБ”. 

 

Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого Група здійснює свою діяльність 

 

 У 2016 році економіка та банківський сектор України продовжували процес 

радикального реформування та увійшли у якісно новий етап післякризового стану. Протягом 

2016 року системні ризики українського фінансового сектору зменшилися. Зокрема, 

ситуація в банківському секторі стабілізувалася завдяки відновленню бази фондування, 

визнанню реальної якості активів та виконанню банками програм докапіталізації. Подолано 

основну масу проблем минулого, які перешкоджали здоровому розвитку  банківської 

системи, банки мають достатньо капіталу та ліквідності, щоб відновити кредитування 

економіки України. 

 Макроекономічне середовище ззовні та всередині країни було сприятливим для 

фінансового сектору протягом останнього року. Динаміка зростання ВВП стабільно 

прискорювалась протягом 2016 року з 0,1% р/р у першому кварталі до 4,7% р/р  у 

четвертому кварталі. Ставка інфляції на протязі 2016 року знизилась до 12,4% р/р та 

перебуває в межах цільового орієнтиру, визначеного Національним банком України. У 



 

фіскальному секторі значно знижено дефіцит державних фінансів. Національний банк 

України розпочав пом’якшення монетарної політики та часткову лібералізацію обмежень на 

валютному ринку. Протягом 2016 року Національний банк України неодноразово знижував 

облікову ставку, в результаті чого вона зменшилась з 22% до 14% станом на 31 грудня 2016 

року.   

 Ключовими середньостроковими ризиками залишаються можливість ескалації 

російської агресії на сході України, повільні темпи зростання економік торговельних 

партнерів та затримки у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. 

Важливим чинником макроекономічної стабільності економіки України залишається 

співпраця з Міжнародним валютним фондом – у вересні 2016 року Україна отримала третій 

транш фінансової підтримки в рамках EFF у сумі близько 1 млрд. доларів США, в результаті 

чого міжнародні валютні резерви України зросли на 16% до 15,5 млрд. доларів США.  

 Банківському сектору доводиться адаптуватися до нових умов роботи. Ця адаптація, 

у першу чергу, потребує змін у стратегічному розвитку з погляду вибору пріоритетних 

ринків. Оскільки уповільнення інфляційних тенденцій означає зменшення можливостей для 

чисто спекулятивних джерел одержання прибутку, то на перший план виходить робота з 

клієнтами по вивченню їх інтересів і потреб, аналізу ефективності клієнтської бази, пошуку 

нових форм і методів роботи залучення клієнтів зі стійким фінансовим становищем. 

 Посилення інвестиційної спрямованості макроекономічної політики потребує від 

банків внесення корективів у політику по залученню ресурсів, а саме: зміни стратегії роботи 

на ринку приватних внесків таким чином, щоб стимулювати приплив зобов`язань з 

тривалими термінами розміщення і скорочення частки зобов`язань до запитання. 

  Соціально-економічна криза останніх років, яка призвела до фінансових проблем в 

економічному секторі України та появи цілої низки банків, визнаних неплатоспроможними, 

не стала перепоною для подальшого розвитку Банку. Завдяки продуманій політиці, Банк 

наростив обсяги операцій і показав керованість ризиками в умовах невизначеності та 

значних коливань на фінансових ринках. Трансформаційні процеси в банківській системі 

були використані для вдосконалення внутрішніх процесів Банку. 

За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, страховий ринок України у 2016 році, показав: зменшення кількості 

страхових компаній, що є результатом роботи регулятора по виведенню з ринку компаній, 

які не відповідають вимогам платоспроможності та надійності; зменшення в структурі 

активів страхових компаній України частки корпоративних цінних паперів та збільшення 

частки цінних паперів емітованих державою; збільшення суми валових страхових премій та 

валових страхових виплат. 

У 2016 році фінансові результати учасників Банківської групи зазнавали негативного 

впливу зовнішніх факторів, таких як: знецінення гривні, відсутність попиту на кредити та 

низькій рівень платоспроможності потенційних клієнтів / позичальників, адміністративні 

обмеження з боку контролюючих органів, зокрема Національного банку України та ін. 

Проте, завдяки узгодженим діям акціонерів та менеджменту компаній, вплив цих факторів 

не призвів до негативних наслідків, про що свідчить прибуткова діяльність обох учасників 

Банківської групи та дотримання Банківською групою всіх обов’язкових економічних 

нормативів та необхідного розміру регулятивного капіталу. 

 Банк очікує поглиблення трансформаційних процесів на фінансовому ринку України і 

розуміє, що для інтеграції в нові умови функціонування банківської системи знадобляться 

фінансові та інтелектуальні ресурси. У відповідь на зовнішні фактори передбачається 

подальше здійснення капіталізації Банку, продовження розбудови клієнтоорієнтованого 

сервісу, поліпшення якості послуг, урізноманітнення їх видів, забезпечення високої ризик-

культури на всіх етапах надання послуг.  

Банк, як відповідальна особа Банківської групи, проводить зважену, обережну 

політику щодо прийняття будь-яких рішень стосовно ліквідності, перевірки надійності 

позичальників, роботи з проблемними кредитами та управління доходами/ витратами.     



 

Керівництво Банку стежить за станом розвитку поточної ситуації і приймає всі 

необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Банку та Банківської 

групи в сучасних умовах, які склалися у бізнесі та економіці. Однак наразі невідомо, як буде 

в подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, 

як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан учасників Банківської 

групи. Дана консолідована фінансова звітність не включає коригування, які могли б мати 

місце, якби учасник/учасники Банківської групи не мали змоги продовжувати свою 

діяльність у майбутньому.  

 

Примітка 3. Основи подання фінансової звітності  

 

Ця консолідована фінансова звітність Банківської групи була підготовлена відповідно 

до вимог Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, затвердженого 

постановою Правління НБУ від 20.06.2012р. №254 з використанням методів та процедур 

консолідації, визначених Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової 

звітності банків України, затвердженої постановою Правління НБУ від 24.10.2011р. №373, 

Облікової політики Банку, Положення щодо облікових процедур Банківської групи «ПФБ» 

та Положення про складання і подання консолідованої та субконсолідованої звітності 

Банківської групи «ПФБ», з урахуванням вимог Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ), які були випущені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (РМСБО), та тлумачень випущених Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової 

звітності (КТМФЗ). 

Бухгалтерський облік та звітність Банківської групи ґрунтується на основі повного 

висвітлення, превалювання сутності над формою, автономності, обачності, безперервності, 

нарахування та відповідності доходів і витрат, послідовності, історичної (фактичної) 

собівартості. 

Рішенням Комітету Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності 

банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 04.11.2016р. за №502 було визнано 

банківську групу “ПФБ” у складі: ПАТ “ПФБ” та ПрАТ СК “ОНІКС”.  

Структура групи є горизонтальною (тобто у її складі відсутня материнська компанія). 

Група складається з двох установ, де банківська діяльність є переважною. Відповідальною 

особою Банківської групи “ПФБ” призначено – ПАТ “ПФБ”, від імені посадових осіб якого і 

підписується ця консолідована фінансова звітність.  

Консолідована звітність Банківської групи, виходячи з особливостей її горизонтальної 

структури, складається за методом повної консолідації, що передбачає постатейне додавання 

сум подібних статей активів, зобов’язань, капіталу, доходу та витрат учасників банківської 

групи, а також виключення з відповідних статей учасників Банківської групи сум 

внутрішньогрупових операцій. 

При складанні фінансової звітності Банківської групи всі її учасники застосовують 

однакові / єдині принципи облікової політики. Облікова політика Банківської групи 

ґрунтується на таких стандартах: під час визнання і оцінки фінансових активів і зобов’язань 

застосовується МСБО 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”; основних засобів та 

нематеріальних активів – відповідно МСБО 16 “Основні засоби” і МСБО 38 “Нематеріальні 

активи”; МСБО 40 “Інвестиційна нерухомість”, МСФЗ 5 “Непоточні активи, утримувані для 

продажу, та припинена діяльність”, та інші МСБО і МСФЗ. 

Фінансові звіти є структурованим відображенням фінансового стану та фінансових 

результатів діяльності Банківської групи. Метою даних фінансових звітів є надання 

інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки 

Банківської групи. Фінансові звіти також демонструють результати того, як управлінський 

персонал учасників Банківської групи розпоряджається ввіреними їм ресурсами. Для 

досягнення цієї мети фінансові звіти надають таку інформацію про Банківську групу: 

активи, зобов’язання, власний капітал, дохід та витрати, прибутки/збитки, грошові потоки. 



 

Звіт про фінансовий стан, Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід та Звіт 

про зміни у власному капіталі складені відповідно до МСБО 1 “Подання фінансової 

звітності”, Звіт про рух грошових коштів – у відповідності до МСБО 7 “Звіт про рух 

грошових коштів”. Вся фінансова звітність складена на підставі принципу нарахування, за 

виключенням інформації про рух грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів складено 

прямим методом. 

Керівництво Банку, як відповідальна особа Банківської групи, підготувало цю 

фінансову звітність відповідно до принципу подальшого безперервного функціонування 

обох учасників Банківської групи.  

Дана консолідована річна фінансова звітність Банківської групи надається станом на 

кінець дня 31 грудня 2016 року. Звітний період – з 01 січня по 31 грудня 2016 року. 

Показники річної фінансової звітності учасника Банківської групи – ПАТ “ПФБ” враховані 

за звітний період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року; показники консолідованої 

річної фінансової звітності учасника Банківської групи – ПрАТ СК “ОНІКС” враховані за 

період з 15 серпня 2016 року по 31 грудня 2016 року, тобто з дня отримання контролерами 

Банківської групи “ПФБ” фактичного контролю над ПрАТ СК “ОНІКС”. За період до 15 

серпня 2016 року в цій консолідованій фінансовій звітності наведені показники звітності 

ПАТ “ПФБ”, у тому числі порівняльна інформація за 2015 рік. 

Функціональною валютою Банківської групи є валюта економічного середовища, в 

якому працюють учасники Банківської групи. Функціональною валютою та валютою 

звітності Банківської групи є національна валюта України – гривня (надалі – “грн.”). 

Фінансова звітність Банківської групи представлена в тисячах гривень (тис. грн.) за 

винятком даних в розрахунку прибутку на одну просту акцію та якщо не зазначено інше. 

Залишки в іноземній валюті перераховані в гривню за офіційним курсом Національного 

банку України, що діяв на дату складання фінансової звітності. 

Основні принципи облікової політики, які застосовувалися при складанні фінансової 

звітності, наведені у Примітці 4. 

 

Примітка 4. Принципи облікової політики 
  

 В своїй обліковій політиці Банківська група керується принципами достовірності, 

повноти висвітлення, превалювання сутності над формою, автономності, обачності, 

безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, послідовності та історичної 

(фактичної) собівартості.  

При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій та при 

складанні фінансової звітності – учасники Банківської групи застосовують норми чинного 

законодавства України, нормативних актів Національного банку України (Банк) і 

Міністерства фінансів України (Страхова компанія), які ґрунтуються на вимогах 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ).   
 

1. Консолідована фінансова звітність Банківської групи  

Банківська група – це група юридичних осіб, які мають спільного контролера, що 

складається з двох або більше українських фінансових установ та/або компаній, для яких 

надання фінансових послуг є переважним видом діяльності. 

Банківська група “ПФБ” відповідно до рішення Комітету Національного банку з 

питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 

04.11.2016р. за № 502, складається з двох учасників: 

 Банк – ПАТ “ПФБ” 

 Страхова компанія – ПрАТ СК “ОНІКС”  

Консолідована фінансова звітність Банківської групи складається відповідно до вимог 



 

Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України №254 від 20.06.2012р. (зі змінами), з 

використанням методів та процедур консолідації, визначених Інструкцією про порядок 

складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженою постановою 

Правління Національного банку України №373 від 24.10.2011р. (зі змінами), Облікової 

політики Банку, Положення щодо облікових процедур Банківської групи “ПФБ” та 

Положення про складання і подання консолідованої та субконсолідованої звітності 

Банківської групи “ПФБ”, з урахуванням вимог Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ).  

Консолідована фінансова звітність Банківської групи (як спеціальна звітність 

Банківської групи) відображає фінансовий стан, результати діяльності, рух власного капіталу 

та рух грошових коштів обох учасників банківської групи так ніби вони являють собою одну 

фінансову установу. Це досягається об’єднанням власного капіталу, активів, зобов’язань, 

доходів і витрат учасників Банківської групи, що перебувають під спільним контролем 

фізичних осіб (Контролерів Банківської групи “ПФБ”).  

Відповідальна особа Банківської групи, включає до консолідованої звітності 

показники фінансової звітності учасників Банківської групи, а також учасників Банківської 

групи, які є дочірніми компаніями інших учасників Банківської групи, з використанням 

методу повної консолідації. Показники фінансової звітності учасників Банківської групи, які 

є асоційованими компаніями інших учасників Банківської групи, включаються до 

консолідованої звітності за методом участі в капіталі. 

Для забезпечення складання консолідованої фінансової звітності за методом повної 

консолідації – з відповідних статей фінансової звітності учасників Банківської групи 

виключаються суми внутрішньогрупових операцій (у тому числі доходів, витрат, дивідендів, 

суми нереалізованих прибутків (збитків) від внутрішньогрупових операцій) та 

внутрішньогрупового сальдо. 

Якщо учасники Банківської групи не мають вкладень в капітал інших учасників цієї 

Банківської групи, то коригування капіталу та відповідних статей активів вважаються 

такими, що дорівнюють нулю.   

З метою консолідації фінансової звітності Відповідальна особа Банківської групи 

отримує від учасників Банківської групи необхідні дані, відповідальність за достовірність і 

повноту яких несуть компанії – учасники Банківської групи. 

При цьому, для забезпечення консолідації фінансової звітності Відповідальна особа 

Банківської групи отримує, як індивідуальну звітність учасників Банківської групи, які 

складаються відповідно до вимог чинного законодавства України, так і уніфіковані звіти 

(індивідуальну інформацію, яка використовується для консолідації звітності Банківської 

групи). 

Внаслідок відсутності у складі Банківської групи “ПФБ” підгруп, що є об’єктом 

нагляду на субконсолідованій основі відповідно до Положення про порядок ідентифікації та 

визнання банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку 

України від 09.04.2012р. за  №134 - Відповідальна особа Банківської групи не складає 

субконсолідовану фінансову звітність. 

 

2.  Основи оцінки складання фінансової звітності  

 

Визнання активів та зобов’язань 

Активи і зобов’язання Банківської групи первісно оцінюються під час їх придбання 

чи виникнення та в подальшому оцінюються на дату балансу за кожен звітний період 

відповідно до вимог МСФЗ.  

Дата визнання активів та зобов’язань 

Класифікація активів та зобов’язань за строками погашення (поточні/непоточні) 

здійснюється під час їх первинного визнання залежно від терміну існування, користування, 



 

володіння ними Банківською групою, в порівнянні з операційним циклом. Тривалість 

операційного циклу складає один календарний рік.  

Фінансові інструменти, до яких відносяться: фінансові активи, фінансові зобов’язання, 

похідні фінансові інструменти, відображаються Банківською групою за справедливою 

вартістю, первісною вартістю або амортизованою вартістю залежно від їх класифікації, за  

датою розрахунку або за датою укладення угоди.  

Основи оцінки активів та зобов’язань 
Активи та зобов’язання Банківської групи при складанні фінансового звіту 

відображаються та оцінюються  за одним з наступних методів: 

 історичною (первісною) вартістю – активи і пасиви обліковуються приорітетно 

за вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов’язання в іноземній валюті, за 

винятком немонетарних статей, переоцінюються у разі зміни офіційного валютного курсу на 

звітну дату; 

 справедливою (ринковою) вартістю – активи визнаються за тією сумою коштів, 

яку необхідно було б сплатити для придбання таких активів у поточний час, а зобов’язання – 

за тією сумою коштів, яка б вимагалася для проведення розрахунку в поточний час; 

 амортизованою собівартістю – це вартість, за якою оцінюються фінансовий 

актив, фінансове зобов’язання та яка складається із собівартості придбання, зменшеної на 

суму погашення основної суми боргу, збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої 

амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з 

використанням ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання 

внаслідок зменшення корисності.  

 Метод ефективної процентної ставки – це метод визнання процентних доходів або 

витрат протягом відповідного періоду з метою отримання постійної процентної ставки 

(ефективної процентної ставки) від балансової вартості інструмента. Ефективна процентна 

ставка – це процентна ставка, за якою розрахункові майбутні грошові виплати або 

надходження (без урахування майбутніх кредитних збитків) точно дисконтуються протягом 

очікуваного терміну дії фінансового інструмента або, у відповідних випадках, протягом 

коротшого терміну до чистої балансової вартості фінансового інструмента.   

 Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування грошових потоків 

по інструментах із плаваючою ставкою до наступної дати зміни процентної ставки, за 

винятком премії чи дисконту, які відображають кредитний спред понад плаваючу ставку, 

встановлену для даного інструмента, або інших змінних факторів, які не змінюються 

залежно від ринкових ставок. Такі премії або дисконти амортизуються протягом всього 

очікуваного терміну дії інструмента. Розрахунок поточної вартості включає всі комісійні та 

виплати, сплачені або отримані сторонами договору, що є невід’ємною частиною ефективної 

процентної ставки.  

 

3. Первісне визнання фінансових інструментів      
 

Фінансовий інструмент визнається як фінансовий актив або зобов’язання у Звіті про 

фінансовий стан (Баланс), коли учасник Банківської групи укладає відповідну угоду з іншим 

контрагентом.  

Всі фінансові активи і зобов’язання оцінюються спочатку за вартістю придбання, що 

представляє собою справедливу вартість витрачених коштів. До вартості придбання 

додаються витрати, безпосередньо пов’язані із придбанням або випуском, за винятком 

фінансових активів та зобов’язань, що оцінюються до справедливої вартості через прибуток 

або збиток. 

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана від продажу активу або сплачена 

за зобов’язанням при звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Найкращим 

свідченням справедливої вартості є ціна на активному ринку. Активний ринок – це ринок, на 

якому операції щодо активів і зобов’язань мають місце із достатньою частотою та в 



 

достатніх обсягах для того, щоб забезпечити інформацію щодо ціноутворення на поточній 

основі.  

Справедлива вартість фінансових інструментів, що торгуються на активному ринку, 

оцінюється як добуток ціни котирування на ринку за окремим активом або зобов’язанням та 

їх кількістю, що утримується учасником Банківської групи.  

Витрати на операцію – додаткові витрати, які безпосередньо відносяться до операції 

придбання, емісії або відчудження якогось фінансового активу або фінансового 

зобов’язання і яких не було б у тому разі, якщо б підприємство не здійснило операцій 

придбання, емісії або відчудження відповідного фінансового інструменту. 

Витрати на операції впливають на розмір дисконту (премії) за цим фінансовим 

інструментом. Дисконт (премія) амортизується протягом строку дії фінансового інструменту 

із застосуванням ефективної ставки відсотка. Сума дисконту (премії) має бути повністю 

амортизована на дату погашення (повернення) фінансового інструменту. 

Якщо ціна операції відрізняється від справедливої вартості поточних ринкових угод 

на спостережуваному ринку по одному і тому ж інструменту або заснована на методиці 

оцінки, змінні параметри якої включають тільки інформацію з спостережуваних ринків, то 

учасник Банківської групи негайно визнає різницю між ціною угоди та справедливою 

вартістю (“Прибуток чи збиток “першого дня”) за статтею “Чисті доходи від торговельних 

операцій”.  

У разі використання інформації, яку неможливо відстежити для визначення 

справедливої вартості різниця між ціною угоди та вартістю, визначеною на підставі моделі, 

визнається у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові 

результати) тільки у тому випадку, якщо вихідні дані можливо відстежити або у разі 

припинення визнання фінансового інструменту. 

Класифікація фінансових інструментів при первісному визнанні залежить від цілей і 

намірів управлінського персоналу учасників Банківської групи, з якими були придбані ці 

фінансові інструменти, від їх характеристик.  

Банківська група класифікує фінансові активи в наступні чотири категорії: 

 фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як 

прибутку або збитку; 

 фінансові активи за амортизованою собівартістю; 

    фінансові активи, наявні для продажу;  

    фінансові активи, утримувані  до погашення. 

 Фінансові зобов’язання класифікуються як фінансові зобов’язання, що 

переоцінюються до справедливої вартості через прибуток. Первісна їх оцінка здійснюється 

за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операцію, які прямо відносяться до 

випуску фінансового зобов’язання. Подальша оцінка фінансових зобов’язань здійснюється 

за амортизованою собівартістю.  

 

4. Знецінення фінансових активів 
 

Учасники Банківської групи на кожну дату балансу в порядку, визначеному 

нормативно-правовими актами Національного банку України (для Банку), Міністерства 

фінансів України (для Страхової компанії) та власними методиками і процедурами, 

розробленими відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності здійснюють 

аналіз доказів, що свідчать про зменшення корисності фінансового активу або групи 

фінансових активів.  

Учасники Банківської групи визнають зменшення корисності та відображають в 

бухгалтерському обліку резерв, якщо є свідчення зменшення корисності фінансового активу 

або групи фінансових активів унаслідок однієї або кількох подій, що відбулися після 

первісного визнання і впливають на величину та/або строки попередньо оцінених майбутніх 

грошових потоків від використання фінансового активу або групи фінансових активів.  



 

Об’єктивним доказом зменшення корисності наданого кредиту може бути 

невиконання зобов’язання або порушення строку виконання зобов’язання з боку 

позичальника, порушення обов’язкових умов кредитних договорів, реструктуризація 

кредиту на умовах, які б члени банківської групи не розглядали за інших обставин, свідчення 

того, що до позичальника буде ініційований процес щодо визнання його банкрутом, 

зменшення вартості застави, та інші. Сума збитку оцінюється як різниця між балансовою 

вартістю кредиту та приведеною вартістю очікуваних у майбутньому грошових потоків, 

дисконтованих за первісною ефективною ставкою процента за кредитом. До грошових 

потоків включаються суми очікуваного відшкодування за гарантіями та заставі, та не 

включаються майбутні збитки, що не були понесені. Основою для оцінки очікуваних у 

майбутньому грошових потоків є грошові потоки, передбачені договором, та історія збитків 

від кредитування з урахуванням даних, які відображають поточні економічні умови. Якщо 

отримані дані недостатні або вже не стосуються у повній мірі обставин, що склалися, 

учасники Банківської групи оцінюють збиток віз зменшення корисності на основі свого 

досвіду та суджень. Для зменшення розбіжності між оцінкою збитку та фактичним збитком, 

припущення щодо оцінки сум і часу грошових потоків, регулярно переглядаються. 

Цінні папери в портфелі на продаж також переглядаються на предмет наявності ознак 

знецінення на кінець кожного звітного періоду. Збитки від знецінення визнаються у складі 

прибутку або збитку по мірі їх виникнення. Об’єктивними доказами зменшення корисності 

за цінними паперами, є, зокрема: фінансові труднощі емітента, висока ймовірність 

банкрутства, реорганізація емітента, відсутність інформації (регулярної та/або нерегулярної) 

про діяльність емітента, яка повинна бути оприлюднена відповідно до норм чинного 

законодавства.  

По тих акціях та інструментах власного капіталу з портфелю на продаж, для яких 

відсутній активний ринок та справедливу вартість яких достовірно визначити не можливо, 

учасники Банківської групи застосовують метод обліку за собівартістю із перевіркою на 

знецінення. 

Кредитні операції Банку, які оцінюються на зменшення корисності окремо (на 

індивідуальній основі) і для яких збиток від зменшення корисності визнається або 

продовжує визнаватися, не включаються у сукупну оцінку зменшення корисності. Усі 

кредитні операції одного позичальника оцінюються окремо з розрахунком кредитного 

ризику щодо кожного окремого договору. У разі наявності по кредитній операції одного 

позичальника події, що свідчить про зменшення корисності даного активу, усі активи даного 

клієнта розглядаються на індивідуальній основі та не включаються в сукупну (портфельну) 

оцінку для розрахунку зменшення корисності.  

З метою формування резерву за активами/наданими фінансовими зобов’язаннями 

Банк здійснює оцінку ризиків таких активів / наданих фінансових зобов’язань, починаючи з 

дати визнання їх в обліку до дати припинення такого визнання.  

Якщо немає доказів зменшення корисності для окремо оціненого фінансового активу, 

то Банк уключає фінансовий актив до групи фінансових активів з подібними 

характеристиками кредитного ризику, що відповідають певним, визначеним Банком  

критеріям, й оцінює його на портфельній основі.. Портфельна оцінка майбутніх грошових 

потоків у групі фінансових активів здійснюється з метою визначення збитку від зменшення 

корисності на основі досвіду фактичних збитків за минулий період для активів з 

характеристикою кредитних ризиків, подібною до характеристики цієї групи з врахуванням 

професійного судження керівництва. Такий підхід зумовлений метою екстраполяції 

негативних тенденцій минулого періоду на майбутній.   

            Фінансовий актив виключається з групи фінансових активів з подібними 

характеристиками і в подальшому оцінюється на індивідуальній основі  у випадках, якщо: 

 відбулася будь-яка з подій, що свідчить про збитки від зменшення корисності 

активу; 

 отримана інформація про погіршення фінансового стану позичальника; 



 

 існує інший фінансовий актив боржника, за яким спостерігається зменшення 

корисності (за виключенням кредитів у вигляді  овердрафтів на платіжну картку). 

 Основними подіями, що свідчать про зменшення корисності групи фінансових 

активів, є спостережні дані, що вказують на зменшення попередньо оцінених майбутніх 

грошових потоків з часу первісного визнання таких активів (хоча це зменшення не може 

бути ідентифіковано з окремим фінансовим активом у групі), та включають:  

 негативні зміни платіжного статусу позичальника в групі (прострочення 

платежів);  

 зміни економічних умов, що впливають на виконання зобов’язань за активами в 

цій групі.  

При наявності об’єктивних  свідчень зменшення корисності фінансового активу, 

величина збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою 

вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків (за винятком ще не понесених 

майбутніх кредитних збитків), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. 

Первісною ефективною ставкою визнається ефективна ставка відсотка, обчислена при 

первісному визнанні. 

Балансова вартість фінансового активу зменшується на суму знецінення за 

допомогою використання рахунку резервів. Для фінансових активів, які оцінюються за 

амортизованою вартістю, якщо у подальшому періоді сума збитку від знецінення 

зменшується і це зменшення можна об’єктивно віднести до події, яка відбулася після 

визнання знецінення, то раніше визнаний збиток від знецінення списується через прибуток 

або збиток у тій мірі, в якій балансова вартість активів на дату сторнування знецінення не 

перевищує амортизовану вартість, яка б існувала, якби не було визнане знецінення. 

Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок відповідного резерву 

збитків від знецінення після завершення всіх необхідних процедур для відшкодування 

активу та після визначення остаточної суми збитку.  

В разі, коли за результатами здійснення відповідно до законодавства вичерпних 

заходів щодо стягнення, заборгованість за кредитом (включаючи основний борг та 

нараховані доходи) не може бути повернена, вона визнається безнадійною та списується за 

рахунок сформованого резерву Банку. Рішення про її списання приймається Спостережною 

Радою за поданням Правління Банку.  

 

5. Припинення визнання фінансових інструментів 

  

Учасники Банківської групи припиняють визнавати фінансовий актив (групу 

фінансових активів) лише тоді, коли закінчується строк дії визначених умовами договору 

прав на отримання грошових коштів від цього активу та / або, коли передають фінансовий 

актив, і ця передача відповідає критеріям для припинення визнання відповідно до параграфа 

17 МСБО 39. 

Учасники Банківської групи відображають в бухгалтерському обліку суттєві зміни 

умов договору за фінансовим активом, що не пов'язані із зменшенням його корисності, які 

відповідають критеріям припинення визнання фінансового активу, як погашення первісного 

та визнання нового фінансового активу за справедливою вартістю. Будь-які витрати або 

винагороди, пов'язані з погашенням первісного фінансового активу та визнанням нового, 

відображаються як інші операційні доходи або витрати від зміни умов договору. 

 Якщо Учасник Банківської групи передав своє право на отримання грошових потоків 

від активу або уклав “транзитну” угоду, і не передав, але і не зберіг за собою практично всіх 

ризиків і вигод від активу, а також не передав контроль над активом, то актив визнається в 

тій мірі, в якій Учасник Банківської групи продовжує свою участь в активі. У цьому випадку 

також визнається відповідне зобов’язання. Переданий актив та відповідне зобов’язання 

оцінюються на підставі, що відображає права та зобов’язання, які Учасник Банківської 

групи залишив за собою. 



 

Учасник Банківської групи припиняє на дату припинення визнання (продаж, 

погашення, прощення) фінансових активів, за якими визнано зменшення корисності, 

здійснює нарахування процентного доходу, амортизацію дисконту/премії, оцінку на 

зменшення корисності та в разі необхідності коригує суму резерву. 

Банківська група припиняє визнання фінансових зобов’язань тоді і лише тоді, коли 

зобов’язання врегульовані або анульовані або термін їх дії закінчився.     

  У випадку коли існуюче фінансове зобов’язання замінюється на інше від того самого 

кредитора на суттєво інших умовах, або в умови існуючого зобов’язання вносяться істотні 

коригування, то така заміна або коригування вважаються припиненням визнання первісного 

зобов’язання та визнанням нового зобов’язання, різниця відповідної балансової вартості 

визнається у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові 

результати). Суттєво іншими є умови, за яких чиста вартість теперішніх грошових потоків за 

новими умовами, дисконтована із застосуванням первісної ефективної ставки відсотка, 

відрізняється від дисконтованої теперішньої вартості грошових потоків, що залишилися до 

строку погашення первісного фінансового зобов’язання, щонайменше на 10%. 

 

6. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які можна конвертувати у 

відому суму готівки за першою вимогою і яким притаманний незначний ризик зміни 

вартості. Суми, що стосуються коштів, використання яких обмежено, виключаються з 

грошових коштів та їх еквівалентів. 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають: готівкові грошові кошти, залишки 

Банку на кореспондентських рахунках в Національному банку України, залишки Страхової 

компанії на поточних рахунках в інших банках, розміщені/надані кошти іншим банкам, в 

тому числі депозити “на вимогу” та депозити з початковим терміном погашення до одного 

року, надані Банком кредити на умовах “овернайт”, використання яких не обмежене. Кошти, 

які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу 

або протягом операційного циклу, внаслідок обмежень, виключаються зі складу оборотних 

активів та відображаються як необоротні активи   

Грошові кошти та їх еквіваленти відображаються за амортизованою вартістю за 

вирахуванням можливих збитків на зменшення корисності.  

 

7. Обов’язкові резерви на рахунках Національного банку України 

  

З метою підтримки мінімального рівня ліквідності Банку для забезпечення виконання 

своїх зобов’язань перед клієнтами, Банк утримує на кореспондентському рахунку 

обов’язковий поточний залишок, що забезпечує виконання нормативу обов’язкового 

резервування.  

Обов’язкові резерви в НБУ обліковуються за амортизованою вартістю і являють 

собою суми обов’язкових резервних активів, що не можуть використовуватися для 

фінансування повсякденних операцій Банку і, відповідно, не вважаються компонентами 

грошових коштів та їх еквівалентів.  

 

8. Фінансові активи та фінансові зобов’язання, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 

 

При первісному визнанні фінансові інструменти відносяться до категорії, що 

переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, тільки в тому 

випадку, якщо дотримані нижчеперелічені критерії, і класифікація визначається для кожного 

інструменту окремо: 



 

 така класифікація усуває або істотно знижує непослідовність в методі обліку при 

оцінці активів або зобов’язань, або визнання доходів або витрат по них на різній основі; 

 активи і зобов’язання є частиною групи фінансових активів, фінансових 

зобов’язань або і тих, і інших, управління якими здійснюється, і результати за якими 

оцінюються на основі справедливої вартості, відповідно до документально оформленої 

політики управління ризиком або інвестиційною стратегією; 

 фінансовий інструмент містить один або кілька вбудованих похідних інструментів, 

що роблять істотний вплив на зміну грошових потоків, що в іншому випадку вимагалося б 

договором. 

Фінансові активи та фінансові зобов’язання, які переоцінюються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток, відображаються у Звіті про фінансовий стан (Баланс)  

за справедливою вартістю. Зміни справедливої вартості відображаються за статтею “Чисті 

доходи або витрати за фінансовими активами та зобов’язаннями, що класифіковані як ті, що 

переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток”.  

Відсотки отримані або виплачені нараховуються в складі процентних доходів або 

витрат, відповідно, з використанням ефективної процентної ставки, у той час як 

дивідендний дохід відображається за статтею “Інші операційні доходи”, після встановлення 

права на отримання платежу. 

 

9. Кошти в інших банках 

 
Кошти в інших банках обліковуються тоді, коли учасник Банківської групи розміщує 

у банках – контрагентах вільні грошові кошти, які підлягають погашенню на встановлену чи 
визначену дату. Кошти  в інших банках обліковуються за амортизованою вартістю. 

Дохід за коштами в інших банках визнається Банком та іншими учасниками 

Банківської групи за методом нарахування та оцінюється за справедливою вартістю 

компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.  

 

10. Кредити та заборгованість клієнтів 
 

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківський 

кредит – це будь – яке зобов’язання Банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, 

будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку 

погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення 

заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми. 

Надання банківського кредиту згідно укладеного договору приводить до виникнення 

у Банку фінансового активу, а у контрагента-позичальника - фінансового зобов’язання. 

Фінансовим активом у цьому випадку є актив, що є договірним (контрактним) правом Банку 

отримувати від контрагента-позичальника грошові кошти або інший фінансовий актив за 

рішенням Правління Банку. 

Кредити та заборгованість клієнтів – це фінансові активи, які не є похідними 

фінансовими інструментами, з фіксованими або такими, що можуть бути визначені, 

платежами, які не котируються на активному ринку, за виключенням активів, які 

класифікуються як інші категорії фінансових активів. 

Первісна оцінка кредитів здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на 

операцію, які прямо відносяться до цих фінансових активів. 

Після первісного визнання, кредити та заборгованість клієнтів оцінюються Банком за 

амортизованою собівартістю за методом ефективної ставки відсотка. За такими фінансовими 

інструментами, як кредити “овернайт”, кредити “овердрафт” та “відновлювальна кредитна 

лінія”, ефективна ставка відсотка не застосовується. За цими інструментами отримані 

(сплачені) комісії, що є  невід’ємною частиною фінансового інструмента, визнаються 



 

доходами/витратами майбутніх періодів та амортизуються прямолінійним методом на 

процентні доходи (витрати) протягом дії кредитного договору.   

Банк відображає в бухгалтерському обліку процентні доходи і витрати за кредитами, 

та амортизує  дисконт (премію) із застосуванням ефективної ставки процента. Сума 

дисконту (премії) має бути повністю амортизована на дату погашення/повернення кредиту 

або до наступної дати перегляду процентної ставки фінансового інструменту, якщо вона 

змінюється залежно від коливань ринкових ставок.  

Зміни умов за фінансовим інструментом або його частиною Банк відображає в 

бухгалтерському обліку як відповідну зміну первісного фінансового інструменту та/або 

визнання нового фінансового інструменту. В разі первісного визнання знеціненого 

фінансового активу, умови за яким були змінені, Банк оцінює його на дату таких змін за 

новою справедливою вартістю.  

Наприкінці кожного звітного періоду Банк оцінює, чи існують об’єктивні свідчення 

того, що корисність кредитів зменшилася. Банк оцінює ризик невиконання 

боржником/контрагентом зобов’язань та формує резерв на зменшення корисності за станом 

на перше число кожного місяця, наступного за звітним. 

           Якщо в наступних періодах після формування резерву за активом або за наданими 

фінансовими зобов’язаннями сума резерву зменшується, Банк зменшує попередньо 

сформований резерв за таким активом шляхом списання (розформування) попередньо 

сформованого резерву та формуванням нового. 

Реструктуризація – зміна істотних умов за первісним договором шляхом укладання 

додаткової угоди з боржником у зв’язку з фінансовими труднощами боржника (за 

визначенням Банку) та необхідністю створення сприятливих умов для виконання ним 

зобов’язань за активом [зміна процентної ставки; скасування (повністю або частково) 

нарахованих і несплачених боржником фінансових санкцій (штрафу, пені, неустойки) за 

несвоєчасне внесення платежів за заборгованістю (боргом) боржника; зміна графіка 

погашення боргу (строків і сум погашення основного боргу, сплати процентів/комісій); 

зміна розміру комісії).  

В усіх можливих випадках Банк намагається реструктуризувати кредити, задля чого 

подовжуються строки погашення та погоджуються нові умови надання кредиту. Як тільки  

умови надання кредиту переглянуті, кредит більше не вважається простроченим. 

Станом на звітну дату Банк не має зобов’язань кредитного характеру в частині акредитивів.  

 

11. Фінансові активи, наявні для продажу 

 

Інвестиції в інструменти капіталу, класифіковані як наявні для продажу, - це ті 

інвестиції, які не відповідають критеріям класифікації як призначених для торгівлі або тих, 

що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Фінансові 

інвестиції, наявні для продажу, це непохідні фінансові активи у вигляді пайових та боргових 

цінних паперів, які учасники Банківської групи мають намір утримувати протягом 

невизначеного періоду часу, та які можуть бути продані через потреби в ліквідності або 

через зміни ринкових умов. Класифікація цінних паперів у відповідну категорію 

відбувається під час їх придбання. 

Спочатку фінансові активи, наявні для продажу, враховуються за вартістю 

придбання, що дорівнює справедливій вартості витрачених коштів. До первісної вартості 

додаються витрати по угоді, безпосередньо пов’язані з придбанням фінансового активу.   

Після первісної оцінки фінансові інвестиції, наявні для продажу, враховуються по 

справедливій вартості на основі котирувань на покупок. Деякі фінансові активи, наявні для 

продажу, по яких не має котирувань із зовнішніх незалежних джерел, можуть оцінюватися 

по справедливій вартості, що основана на результатах джерел, недавнього продажу 

аналогічних фінансових активів незв’язаним третім сторонам, на аналізі іншої інформації, 



 

такий, як дисконтова ні грошові потоки та фінансова інформація про об’єкт інвестицій, а 

також на застосуванні інших методик оцінки.  

Нереалізовані доходи і витрати, що виникають у результаті зміни справедливої 

вартості фінансових активів, наявних для продажу, відображаються у складі інших сукупних 

прибутків та збитків. При вибутті інвестиції накопичені доходи або витрати, раніше 

відображені у складі капіталу, переносяться в Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний 

дохід (Звіт про фінансові результати) і відображаються за статтею “Інші операційні доходи”.  

Якщо учаснику Банківської групи належить більше ніж пакет інвестицій по одному і 

тому ж цінному паперу, їх вибуття відображається за методом ФІФО.  

Відсотки, зароблені в період володіння фінансовими інвестиціями, наявними для 

продажу, відображаються у фінансовій звітності як процентні доходи, з використанням 

ефективної процентної ставки. Дивіденди, отримані від володіння інвестиціями, наявними 

для продажу, відображаються у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт 

про фінансові результати) в складі статті “Інші операційні доходи” в момент встановлення 

права учасника Банківської групи на одержання відповідних виплат і за умови існування 

ймовірності одержання дивідендів. 

  Збитки, що виникають в результаті знецінення таких інвестицій, визнаються у Звіті 

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

“Збитки від знецінення фінансових інвестицій” і виключаються з фонду переоцінки 

інвестицій, наявних для продажу. 

 

12. Договори продажу (купівлі) цінних паперів із зобов’язанням викупу (продажу) 

 

Протягом 2016 року учасники Банківської групи не укладали угоди з продажу 

(купівлі) цінних паперів із зобов’язанням зворотного викупу (продажу). 

 

13. Фінансові активи, утримувані до погашення 
 

Фінансові інвестиції, що утримуються до погашення є непохідними фінансовими 

активами з фіксованими або обумовленими платежами та фіксованим строком погашення, 

які учасник Банківської групи твердо має намір і здатний утримувати до настання терміну 

погашення з метою отримання процентного доходу. Такі фінансові інвестиції  обліковуються 

у портфелі до погашення. Класифікація фінансових активів, що утримуються до погашення, 

визначається при їх початковому визнанні й надалі, станом на кожну звітну дату, 

аналізується доречність такої класифікації. 

Протягом 2016 року ПАТ “ПФБ” здійснював розміщення вільних коштів шляхом 

купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України.  

Придбані Банком депозитні сертифікати НБУ, власником яких Банк стає в результаті 

задоволення заявки, поданої ним для участі в операції/тендері з розміщення Національним 

банком України своїх депозитних сертифікатів, обліковуються за рахунком 1440 “Боргові 

цінні папери, емітовані НБУ, у портфелі банку до погашення”. Відображення в обліку 

придбаних депозитних сертифікатів НБУ здійснюється в розрізі двох складових – в сумі 

номіналу і в сумі нарахованих процентів. 

Нарахування процентів за придбаними депозитними сертифікатами здійснюється в 

день перерахування коштів в НБУ за ставкою та методом, що доведені члену банківської 

групи Національним банком України і відображається за рахунком 6055 - в сумі нарахованих 

процентів, що припадають на звітний період (квартал), і за рахунком 3600 - в сумі - 

нарахованих процентів за період, що припадає на наступний квартал. Погашення 

нарахованих відсотків відбувається разом з поверненням НБУ залучених коштів, тобто 

погашенням депозитних сертифікатів. Облік операцій з придбання депозитних сертифікатів 

НБУ регламентований окремими внутрішніми правилами Банку та нормативно-правовими 

актами НБУ. 



 

 Після первісної оцінки, інші фінансові інвестиції, утримувані до погашення, 

оцінюються за амортизованою вартістю з використанням ефективної процентної ставки, за 

вирахуванням резерву під знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням 

дисконту або надбавки при придбанні та комісійних, які є невід’ємною частиною ефективної 

процентної ставки. Амортизація включається до статті Звіту про прибутки і збитки та інший 

сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) “Процентні  доходи”.  

Якщо учасник Банківської групи продає або перекласифікує значну кількість 

утримуваних до погашення інвестицій до дати погашення (за винятком деяких особливих 

ситуацій), вся категорія інвестицій до погашення вважається “скомпрометованою” і її 

необхідно перекласифікувати в категорію інвестицій, наявних для продажу. Більш того, 

протягом наступних двох років учасник Банківської групи не зможе класифікувати 

фінансові активи в категорію утримуваних до погашення. 

 

14. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 

 

Асоційоване підприємство – це суб’єкт господарювання, зокрема суб’єкт 

господарювання, що не є корпорацією, на яке учасник Банківської групи, згідно положень 

МСБО 28 “Інвестиції в асоційовані підприємства”, має суттєвий вплив і яке не є ні дочірнім 

підприємством, ані часткою участі в спільному підприємстві.  

Інвестиції в асоційовані підприємства обліковуються за методом участі в капіталі. 

Асоційованим підприємством є підприємство, на яке учасник Банківської групи здійснює 

суттєвий вплив, як правило така ситуація передбачає від 20% до 50% прав голосу.   

Суб’єкт господарювання втрачає суттєвий вплив на об’єкт інвестування, коли він 

втрачає повноваження брати участь у прийнятті рішень щодо фінансових та операційних 

політик цього об’єкта інвестування. Втрата суттєвого впливу може відбуватися зі зміною 

або без зміни абсолютних чи відносних прав власності. У разі втрати суттєвого впливу 

учасник Банківської групи оцінює і визнає інвестиції за справедливою вартістю. Різниця між 

балансовою вартістю інвестиції на момент втрати суттєвого впливу і її справедливою 

вартістю визнаються в складі прибутків чи збитків. Якщо частка учасника Банківської групи 

в збитках асоційованого підприємства дорівнює або перевищує її частку в цьому 

асоційованому підприємстві, учасник Банківської групи не визнає подальші збитки, крім 

випадків, коли він узяв на себе зобов’язання або здійснив платежі від імені асоційованого 

підприємства.     

 

15. Інвестиційна нерухомість 
  

 Інвестиційна нерухомість – це нерухомість (земля чи будівля або частина будівлі або 

їх поєднання), що є власністю учасника Банківської групи або перебуває в розпорядженні за 

договором про фінансовий лізинг (оренду) з метою отримання орендних платежів, доходів 

від зростання капіталу або того чи іншого. 

Критеріями  визнання активу як об’єкта інвестиційної нерухомості є наступне:  

 земля, що утримується з метою отримання вигод від зростання капіталу в 

довгостроковій перспективі (не раніше ніж через 5 років), а не для реалізації в 

короткостроковій перспективі в процесі діяльності;  

 земля, подальше використання якої на цей час не визначено (відсутні будь-які 

рішення управлінського персоналу учасника Банківської групи з цього питання);  

 будівля, що перебуває у власності учасника Банківської групи або в його 

розпорядженні за договором про фінансовий лізинг (оренду) та надається в лізинг (оренду) 

за одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду);  

 будівля, що не зайнята на цей час та призначена (відповідно до рішень 

управлінського персоналу учасника Банківської групи) для надання в лізинг (оренду) за 

одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду); 



 

 один і той самий об’єкт нерухомості розділений на конструктивно відокремлені 

частини, що використовуються з різною метою: одна частина - для отримання доходу від 

орендної плати або збільшення капіталу, інша - для використання в процесі діяльності 

учасника Банківської групи або для адміністративних цілей, і якщо ці частини не можуть 

бути продані окремо, то такий об’єкт визнається інвестиційною нерухомістю за умови, що 

лише незначна частина об’єкта (менше 20% загальної площини об’єкта) утримується для 

використання в процесі діяльності учасника Банківської групи або для адміністративних 

цілей; 

 учасник Банківської групи набуває право власності на земельні ділянки та будівлі 

шляхом реалізації прав заставодержателя, відповідно до яких чітко не визначений намір 

подальшого використання (відсутні будь-які рішення управлінського персоналу учасника 

Банківської групи з цього питання); 

 нерухомість, яка будується або поліпшується для майбутнього використання як 

інвестиційна нерухомість. 

Інвестиційна нерухомість має визнаватися як актив тоді і тільки тоді, коли: 

 а) є ймовірність того, що суб’єкт господарювання отримає майбутні економічні 

вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною нерухомістю; 

 б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити. 

Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за її собівартістю. Витрати на 

операцію, а саме: ціну придбання та будь-які видатки, які безпосередньо віднесені до 

придбання, включаються до первісної оцінки. Після первісного визнання об’єкта 

інвестиційної нерухомості подальша його оцінка здійснюється за справедливою вартістю з 

визнанням змін справедливої вартості як доходи чи витрати звітного періоду.  

Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості представлений окремою 

статтею у  Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові 

результати), а доходи від надання в оренду об’єктів інвестиційної нерухомості включені до 

статті “інший операційний дохід”. 

Визначення справедливої вартості на основі оцінювання незалежним оцінювачем 

здійснюється на кожну наступну, після первісного визнання дату балансу. Справедлива 

вартість інвестиційної нерухомості повинна відображати ринкову кон’юнктуру та фактичні 

умови, що діють на звітну дату.  

Учасник Банківської групи припиняє визнавати в балансі об’єкт інвестиційної 

нерухомості під час його вибуття внаслідок продажу або передавання у фінансовий лізинг 

(оренду), або якщо більше не очікується отримання будь-яких економічних вигод від його 

використання. Фінансовий результат від вибуття об’єкта інвестиційної нерухомості учасник 

Банківської групи визнає як різницю між надходженням коштів від вибуття об’єкта та його 

балансовою вартістю і визнає їх у звітному періоді, у якому відбулося вибуття чи ліквідація. 

 Станом на кінець дня 31 грудня 2016 року об’єктів інвестиційної нерухомості 

учасники Банківської групи – не мають. 

 

16. Гудвіл 
  

Об’єднання бізнесу обліковується за методом придбання. Вартість придбання 

оцінюється як сума переданої винагороди, оціненої за справедливою вартістю на дату 

придбання, і неконтрольованої частки участі в об’єкті придбання. Для кожної операції з 

об’єднання бізнесу учасник Банківської групи оцінює неконтрольовану частку участі в 

об’єкті придбання або за справедливою вартістю, або за пропорційною часткою в 

ідентифікованих чистих активах об’єкта придбання. Витрати понесені у зв’язку з 

придбанням, включаються до складу адміністративних витрат.  

При поетапному об’єднанні бізнесу покупець переоцінює свою раніше утримувану 

частку участі в капіталі об’єкта придбання за її справедливою вартістю на дату придбання та 



 

визнає остаточний прибуток або збиток, якщо такий існує, в прибутку чи збитку або іншому 

сукупному прибутку, залежно від обставин.  

Гудвіл первісно оцінюється за первісною вартістю, що визначається як перевищення 

суми переданої компенсації та визнаної неконтрольованої частки участі над сумою чистих 

ідентифікованих придбаних активів і прийнятих зобов’язань. Якщо передана компенсація 

менше, ніж справедлива вартість чистих активів об’єкта придбання, різниця визнається у 

складі прибутків або збитків. В подальшому гудвіл оцінюється за первісною вартістю за 

вирахуванням збитків від зменшення корисності.  

 

17. Основні засоби 

 

 Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи оцінюються за первісною 

вартістю, яка визначається як фактична собівартість у сумі грошових коштів справедливої 

вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених на придбання (створення) 

основних засобів. Основним критерієм визнання основних засобів є існування ймовірності 

того, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з цим об’єктом, надійдуть до учасника 

Банківської групи, і собівартість зазначеного об’єкта може бути достовірно оцінена. 

   Первісна оцінка об’єктів всіх груп основних засобів здійснюється за  собівартістю, 

що включає: 

 ціну придбання (у т.ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються);  

 будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця 

розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації;  

 попередньо оцінені витрати на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення 

території, зобов’язання за якими учасник Банківської групи бере на себе. 

 Після первісного визнання об’єкта основних засобів як активу, його подальший облік 

ведеться учасниками Банківської групи за первісною вартістю (собівартістю) з 

вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. 

 Капітальні інвестиції в основні засоби включають незавершені витрати на 

поліпшення основних засобів. Вони обліковуються по первісній вартості, за вирахуванням 

будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. По завершенні будівництва 

активи переводяться до складу основних засобів і відображаються по балансовій вартості на 

момент переведення. Незавершене будівництво не амортизується до того моменту, поки 

актив не буде придатним для використання. 

Витрати на ремонт та технічне обслуговування основних засобів визначаються 

витратами по мірі їх виникнення та відображаються в Звіті про прибутки і збитки та інший 

сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) в тому періоді, в якому такі витрати були 

понесені, крім випадків, коли такі витрати підлягають капіталізації. 

Припинення визнання об’єкта основних засобів відбувається у разі його вибуття або 

якщо його використання не пов’язане з отриманням майбутніх економічних вигод. Дохід 

або витрати, що виникають в результаті припинення визнання активу (розраховані як 

різниця між чистою виручкою від реалізації та балансовою вартістю активу), визнаються в 

Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за той 

рік, в якому було припинено визнання, за статтею “Інші операційні доходи”. 

Балансова вартість основних засобів переглядається на предмет зменшення 

корисності у разі виникнення подій чи обставин, які б вказували на ймовірність того, що 

балансова вартість такого активу не може бути відшкодована. 

Методи нарахування амортизації та строки корисного використання основних засобів 

аналізуються учасниками Банківської групи наприкінці кожного року і коригуються за 

необхідності. 

 

 

 



 

18. Нематеріальні активи   

  

 Нематеріальні активи – активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути 

ідентифіковані та утримуються учасником Банківської групи з метою використання їх у 

своїй діяльності.  

 Визнання та облік нематеріальних активів здійснюється учасниками Банківської 

групи у відповідності до МСБО 38 “Нематеріальні активи” та власних облікових політик 

учасників Банківської групи.  

 Придбані (створені) нематеріальні активи визнаються за первісною вартістю, яка 

складається з вартості придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або 

доведення об’єкту до робочого стану. Одиницею обліку є окремий об’єкт нематеріальних 

активів, який в повній мірі відповідає вимогам щодо визнання ресурсу активом.  

  Після первісного визнання, нематеріальні активи враховуються в обліку за первісною 

вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від 

зменшення їх корисності. 

 Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється учасника Банківської 

групи щомісячно за прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається 

діленням вартості, що амортизується, на строк корисного використання об’єкта. Строк 

корисного використання та норми амортизації визначаються при купівлі нематеріального 

активу. Нематеріальні активи щодо яких не встановлений строк корисного використання не 

підлягають амортизації. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів дорівнює нулю. 

Банк в 2016 році розширив очікувані строки корисного використання активів  

підгрупи “Інші нематеріальні активи” доповнивши її базовим терміном корисного 

використання 10 років, для активів, які придбавалися в поточному році  виходячи з того, що 

ці активи суттєво відрізнялися за своєю характеристикою від раніше придбаних НА, а саме 

було придбано програмне забезпечення: АБС Б2, Oracle Database та інтерактивна система 

iFOBS на загальну суму 7 122 тис. грн.. Норми та методи амортизації нематеріальних 

активів протягом 2016 року учасники Банківської групи не змінювали. Станом на кінець 31 

грудня 2016 року учасники Банківської групи не мали потенційних угод з придбання 

нематеріальних активів. 

 

19. Оперативний лізинг (оренда), за яким учасник Банківської групи виступає 

лізингодавцем та/або лізингоодержувачем   

 

Лізинг (оренда), що не передбачає передавання всіх ризиків і вигод, пов’язаних з 

правом власності на актив, класифікується оперативним. Класифікація лізингу (оренди) як 

фінансового або оперативного залежить від суті операції, а не від форми договору. 

За оперативним лізингом (орендою) активи відображаються на балансі лізингодавця. 

Лізингодавець протягом строку лізингу (оренди) продовжує нараховувати амортизацію за 

активами, переданими в оперативний лізинг (оренду). Якщо лізингоодержувач здійснює 

добудову, дообладнання, реконструкцію чи капітальний ремонт об’єкта лізингу, то такі 

витрати враховуються ним як капітальні вкладення. 

На завершені капітальні вкладення основних засобів лізингоодержувач нараховує 

амортизацію. Амортизація суми, на яку поліпшено об’єкт оперативного лізингу (оренди), 

нараховується із застосуванням прямолінійного методу протягом більш короткого з двох 

періодів:строку оренди  або періоду їх корисного використання.  

Якщо об’єкт оперативного лізингу (оренди) повертається лізингодавцю у зв’язку з 

достроковим припиненням лізингу (оренди), а також у зв’язку з неможливістю відокремити 

створений об’єкт від об’єкта лізингу (оренди), то недоамортизована частина витрат на 

поліпшення об’єкта лізингу (оренди) списується на витрати. 

Нараховані (отримані) доходи від орендних платежів відображаються у Звіті про 

прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати). 



 

Сума витрат нарахованих (сплачених)  платежів  по договорах операційної оренди 

відображається у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові 

результати) протягом терміну дії оренди. 

Учасники Банківської групи у своїй діяльності застосовують угоди оперативного 

лізингу як у якості лізингоодержувача, так і у якості лізингодавця. Основні засоби і 

нематеріальні активи, надані учасниками Банківської групи у оперативний лізинг 

залишаються в складі активів учасників Банківської групи.  

Банк протягом 2016 року здійснював операції з надання в оренду частини власного 

приміщення Банку, а також надавав у суборенду частину орендованого приміщення, яке 

використовується філією Банку в місті Києві по вулиці Дмитрівська, буд.18/24, та частину 

орендованого приміщення, яке використовується відділенням №3 в місті Кременчуці  по 

вулиці Перемоги, 4. Також, Банк здавав в оренду індивідуальні депозитні сейфи, які є 

власністю Банку. При цьому орендна плата, яка сплачується клієнтами за оренду 

індивідуальних депозитних сейфів авансом за весь термін дії оренди, відображається Банком 

як доходи майбутніх періодів із рівномірною амортизацією протягом терміну оренди на 

доходи.  

 Протягом 2016 року Банк також отримував об’єкти в оперативний лізинг (оренду): 

нежитлові приміщення для розміщення відділень Банку, передавачі охоронної сигналізації, 

меблі  та автомобілі. 

 

20. Фінансовий лізинг (оренда), за яким учасник Банківської групи виступає 

лізингодавцем та/або лізингоотримувачем 

 

Критерії, які використовуються (окремо або в поєднанні) для визначення операції як 

фінансового лізингу (оренди): 

- наприкінці строку дії лізингу (оренди) право власності або інші речові права на 

актив переходять до лізингоодержувача; 

- лізингоодержувач має право на купівлю цього активу за ціною, яка значно нижча 

від справедливої вартості на дату реалізації цього права, а на початку строку лізингу 

(оренди) є обґрунтована впевненість у тому, що це право буде реалізовано; 

- строк дії лізингу (оренди) становить більшу частину строку корисного 

використання активу навіть за умови, що право власності не передаватиметься; 

- на початок строку дії лізингу (оренди) теперішня вартість мінімальних лізингових 

(орендних) платежів майже дорівнює справедливій вартості активу, переданого в лізинг 

(оренду); 

- активи, передані в лізинг (оренду), мають спеціалізований характер, тобто лише 

лізингоодержувач може користуватися ними без суттєвих модифікацій. 

Умови, які є підтвердженням належності операції до фінансового лізингу (оренди): 

- у разі припинення лізингу (оренди) лізингоодержувачем пов’язані з цим збитки 

лізингодавця покладаються на лізингоодержувача; 

- прибутки або збитки від коливань справедливої вартості ліквідаційної суми 

належать лізингоодержувачу (наприклад, у формі знижки на лізингову (орендну) плату, яка 

дорівнює більшій частині виручки від продажу в кінці строку лізингу (оренди); 

- лізингоодержувач має змогу продовжити строк дії договору про лізинг (оренду) за 

плату, яка нижча від ринкової. 

Активи, що передані учасником Банківської групи (Банком) у фінансовий лізинг 

(оренду), обліковуються як виданий кредит у сумі мінімальних лізингових (орендних) 

платежів і негарантованої ліквідаційної вартості. Одночасно залишкова вартість об'єкта 

фінансового лізингу (оренди) виключається з балансу Банку. 

Різниця між сумою мінімальних лізингових (орендних) платежів і негарантованої 

ліквідаційної вартості об’єкта фінансового лізингу (оренди) та теперішньою його вартістю, 

що визначена за лізинговою (орендною) ставкою процента, є доходом Банку. 



 

Розподіл доходу між звітними періодами протягом строку лізингу (оренди) 

здійснюється із застосуванням лізингової (орендної) ставки процента до залишку 

заборгованості лізингоодержувача за кредитом на початок звітного періоду. 

Витрати, пов’язані з оформленням договору про фінансовий лізинг (оренду), 

включаються до вартості кредиту під час первісного визнання та амортизуються протягом 

строку лізингу (оренди). Оцінка заборгованості з фінансового лізингу (оренди) для визнання 

зменшення корисності здійснюється відповідно до вимог оцінки кредитів та заборгованості 

клієнтів Банку. 

Основні засоби, що отримані у фінансовий лізинг, обліковуються за найменшою з 

двох оцінок: справедливою вартістю необоротного активу або теперішньою вартістю суми 

мінімальних лізингових (орендних) платежів. Витрати лізингоодержувача, що пов’язані з 

оформленням договору про фінансовий лізинг, включаються до вартості активу під час його 

первісного визнання.  

Витрати лізингоодержувача на поліпшення об’єкта фінансового лізингу (оренди) 

(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до 

збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, 

відображаються як капітальні інвестиції, що включаються до вартості об’єкта фінансового 

лізингу (оренди). Амортизація основних засобів, отриманих у фінансовий лізинг, 

здійснюється протягом періоду очікуваного використання об’єктів, який є строком 

корисного використання і встановлюється під час їх первісного визнання. При нарахуванні 

амортизації основних засобів, отриманих у фінансовий лізинг,  застосовується 

прямолінійний метод. 

Протягом 2016 року учасниками Банківської групи не здійснювались операції з 

надання або отримання основних засобів у фінансовий лізинг. 

 

21. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 

 

Учасники Банківської групи класифікують необоротні активи, як утримувані для 

продажу за умови, якщо на дату прийняття рішення щодо визнання їх активами, що 

утримуються для продажу, стан у якому вони перебувають, дає змогу здійснити негайний 

продаж і є високий ступінь імовірності їх продажу протягом року з дати класифікації.  

Необоротні активи, як утримувані для продажу, продовжують класифікуватися 

учасниками Банківської групи в цій категорії в разі, якщо не було здійснено продаж 

протягом року через події чи обставини, за якими учасники Банківської групи не можуть 

здійснювати контроль, а також якщо є достатні свідчення того, що учасники Банківської 

групи продовжують виконувати план продажу необоротного активу. 

Якщо на дату прийняття рішення про визнання необоротних активів як таких, що 

утримуються для продажу, не виконуються вищезазначені умови, але будуть виконані 

протягом трьох місяців після визнання активу, то учасники Банківської групи мають право 

класифікувати їх як утримувані для продажу. 

 Необоротні активи, що утримуються учасниками Банківської групи для продажу, 

оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох оцінок: 

балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. 

Амортизація на необоротні активи, утримувані для продажу, не нараховується. У разі зміни 

плану продажу (відповідно критеріям зазначених вище по тексту) учасники Банківської 

групи повинні припинити класифікацію активу як утримуваного на продаж.  

Учасники Банківської групи визнають втрати від зменшення корисності в разі 

зниження справедливої вартості необоротних активів за вирахуванням витрат на продаж, та 

дохід у разі збільшення справедливої вартості необоротних активів за вирахуванням витрат 

на продаж але в сумі, що не перевищує раніше накопичені втрати від зменшення корисності. 

Враховуючи п. 9 МСФЗ 5 “Непоточні активи, утримувані на продаж та припинена 

діяльність”, Банк продовжував період завершення продажу, який виходить за межі одного 



 

року та не змінюють класифікацію активів, які утримуються для продажу. Складнощі в 

реалізації майна були викликані подіями в країні та економічною нестабільністю. 

Обставини, які складалися  в процесі реалізації майна були поза контролем Банку та 

одночасно існувало достатньо свідчень того, що Банк продовжував виконувати план 

продажу активів.  

Протягом 2016 року Банк також здійснив продаж об’єктів, які були отримані в 

результаті переходу права власності на  заставлене майно: 

 будівля котельні 284,1 кв.м; 

 будівля гаражів 309,8 кв.м; 

 будівля матеріального складу 476,3 кв.м; 

 будівля консервного цеху 866,9 кв.м; 

 будівля цехів меду, гірчиці та хрону 701,4 кв.м; 

 земельна ділянка площею 0,1000 га. 

Станом на кінець дня 31 грудня 2016 року необоротних активів, утримуваних для 

продажу, та груп вибуття учасники Банківської групи не мають. 

 

22. Амортизація 

  

Нарахування амортизації основних засобів учасникам Банківської групи здійснюється 

щомісячно протягом строку їх корисного використання, із застосуванням прямолінійного 

методу (за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, 

на строк корисного використання об’єкта основних засобів, і який у звітному році не 

змінювався, виходячи з встановлених базових термінів корисного використання), і не 

припиняється на період їх реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та 

консервації.  

 Термін корисного використання розраховується, виходячи з очікуваного строку 

використання активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та 

комерційного зносу, а також правових та інших подібних обмежень використання активу. 

Затверджені строки корисного використання об’єктів основних засобів переглядаються 

учасниками Банківської групи у разі зміни очікуваних економічних вигод від їх 

використання та наприкінці кожного фінансового року. 

Нарахування амортизації припиняється на дату переведення активів до категорії 

утримуваних для продажу або на дату припинення визнання активів – в залежності від того, 

що настає раніше. Для нарахування амортизації використовується первісна або переоцінена 

вартість основних засобів. 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів здійснюється у першому 

місяці об’єкта у розмірі 100 його вартості. Амортизація на суму поліпшень орендованого 

майна здійснюється протягом строку дії договору оренди майна. 

Метод нарахування амортизації переглядається щорічно. Результати його перегляду 

враховуються, як перегляд бухгалтерської оцінки. При цьому коригуванню підлягають 

амортизаційні відрахування поточного та майбутнього періодів. 

 

23. Припинена діяльність 

 

 Припинена діяльність – це компонент учасника Банківської групи, у відповідності до 

положень МСФЗ 5 “Непоточні активи, утримані для продажу, та припинена діяльність”, 

операції та грошові потоки, які можна легко розпізнати серед інших операцій та грошових 

потоків учасника Банківської групи операційно та в цілях фінансової звітності.  

 Припинена діяльність визначає компонент, який було ліквідовано або який 

класифікується учасником Банківської групи, як утримуваний для продажу та:  

 а) являє собою окремий основний напрямок бізнесу або географічний регіон 

діяльності; 



 

 б) є частиною єдиного координованого плану ліквідації окремого основного 

напрямку бізнесу або географічного регіону діяльності, або 

 в) є дочірнім підприємством, придбаним виключно з метою перепродажу.       

  

24. Похідні фінансові інструменти 

 

 Похідний фінансовий інструмент (дериватив) – це фінансовий інструмент, який має 

всі три такі характеристики: 

  його вартість змінюється у відповідь на зміну встановленої ставки відсотка, ціни 

фінансового інструменту, ціни споживчих товарів, валютного курсу, індексу цін чи ставок, 

показника кредитного рейтингу чи індексу кредитоспроможності або подібної змінної; 

  не вимагає початкових чистих інвестицій або вимагає початкових чистих 

інвестицій менших ніж ті, що були б потрібні для інших типів контрактів, які мають подібну 

реакцію на зміни ринкових умов; 

 який погашається на майбутню дату. 

Похідні фінансові інструменти з метою відображення в бухгалтерському обліку 

класифікуються на похідні фінансові інструменти в торговому портфелі учасника 

Банківської групи та похідні фінансові інструменти, що призначені для обліку хеджування. 

Похідні фінансові інструменти включають валютні свопи, форвардні операції, а 

також будь-які поєднання цих інструментів. Усі фінансові інструменти первісно оцінюються 

та відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю. 

Витрати на операції визнаються під час їх первісного визнання.  

Вимоги та зобов’язання за похідними фінансовими інструментами на дату операції 

обліковуються за позабалансовими рахунками за курсом (ціною), зафіксованим у контракті. 

Справедлива вартість похідних фінансових інструментів, крім опціонів, на дату операції 

дорівнює нулю. 

На кожну наступну після первісного визнання дату балансу похідні фінансові 

інструменти оцінюються за справедливою вартістю без будь-яких витрат на операції. 

Переоцінка похідних фінансових інструментів до їх справедливої вартості відображається з 

визнанням активу або зобов’язання залежно від результату такої переоцінки. 

Всі похідні інструменти відображаються як активи, якщо їх справедлива вартість має 

позитивне значення, та  як зобов’язання, якщо їх справедлива вартість має від’ємне 

значення. Зміни справедливої вартості похідних інструментів визнаються негайно у складі 

прибутку чи збитку.  

Припинення визнання похідного фінансового інструменту здійснюється при  

припиненні відповідно до договору вимог та зобов’язань по похідному фінансовому 

інструменту, а також при припиненні строку виконання зобов’язань за договором. Датою 

припинення визнання похідного фінансового інструменту є дата припинення відповідно до 

договору вимог і зобов’язань по похідному фінансовому інструменту. 

Фінансові активи та зобов’язання взаємозараховуються і чиста сума відображається у 

балансі у разі існування юридично забезпеченого права на взаємозарахування визнаних сум 

і наміру провести розрахунок шляхом взаємозарахування або реалізувати актив і одночасно 

погасити зобов’язання. 

Операції з похідними фінансовими інструментами, що призначені для обліку 

хеджування, учасниками Банківської групи протягом 2016 року не здійснювались. 

 

25. Залучені кошти 

 

До складу залучених коштів відносяться кошти банків, інших фінансових установ, 

кошти клієнтів: юридичних та фізичних осіб, боргові цінні папери, емітовані Банком та інші 

фінансові зобов’язання. 

При залученні коштів клієнтів Банк керується політикою збалансованості величини та 



 

складу залучених коштів до їх потреби для забезпечення  безперебійної та прибуткової 

діяльності Банківської групи. З цією метою під час залучення коштів використовується 

індивідуальний підхід до наявних та/або потенційних клієнтів Банку.  Під час прийняття 

рішення щодо вартості залучення коштів, Банк орієнтується на кон'юнктуру ринку, при 

цьому коригуючи її на поточні та заплановані майбутні потреби у ресурсах. 

Учасники Банківської групи первісно оцінюють та відображають в бухгалтерському 

обліку фінансові зобов’язання за справедливою вартістю, збільшеною на суму витрат по 

операції. Після первісного визнання, учасник Банківської групи відображає в 

бухгалтерському обліку фінансові зобов’язання на кожну дату балансу за амортизованою 

собівартістю. Поточні кошти клієнтів обліковуються Банком за собівартістю. Процентні 

витрати за фінансовими зобов’язаннями визнаються в бухгалтерському обліку із 

застосуванням ефективної ставки відсотка.   

Якщо ефективна ставка відсотка за вкладом (депозитом) є вищою або нижчою, ніж 

ринкова, Банк на суму різниці між справедливою вартістю вкладу (депозиту) одразу визнає 

прибуток або збиток, який відображається в бухгалтерському обліку за рахунками інших 

операційних доходів чи витрат у кореспонденції з рахунками неамортизованого дисконту 

(премії). Для розрахунку ефективної ставки відсотка визначаються потоки грошових коштів 

(з урахуванням усіх умов договору за депозитом), що включають сплату нарахованих 

процентних витрат (доходів) та всі комісії та інші сплачені Банком суми, що є невід’ємною 

частиною депозиту. Ефективна ставка відсотка розраховується в за кожним вкладом 

(депозитом) окремо. 

До процентних витрат відносяться витрати, сплачені учасником Банківської групи за 

використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що залучені учасником Банківської 

групи, суми яких обчислюються пропорційно часу користування.  

Операції з продовження строку дії вкладних (депозитних) договорів відображаються 

Банком за відповідними рахунками з обліку строкової: короткострокової або довгострокової 

заборгованості Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, залежно від строку, 

що визначається від дати кожного продовження строку дії договору до встановленої дати 

повернення вкладу (депозиту).  

Учасники Банківської групи припиняють визнання в балансі фінансового 

зобов’язання або його частини, якщо таке зобов’язання погашено або строк його виконання 

закінчився. 

 

26. Боргові цінні папери, емітовані Банком 

  

Фінансові інструменти, випущені Банком, класифікуються як боргові інструменти, 

якщо Банк має договірне зобов’язання надати грошові кошти або інший фінансовий актив 

власнику інструмента. Той самий принцип застосовується у ситуації, якщо Банк 

зобов’язаний здійснити обмін фінансових активів або фінансових зобов’язань з іншим 

суб’єктом господарювання на умовах, які є потенційно несприятливими для Банку.  

Випущені власні боргові цінні папери спочатку визнаються за вартістю випуску, 

включаючи витрати на проведення операції, а в подальшому оцінюються за амортизованою 

вартістю із використанням методу ефективної ставки відсотка.   

    Протягом 2016 року Банк не здійснював випуск власних боргових цінних паперів. 

 

27. Резерви за зобов’язаннями та страхові резерви  
 

Резерви за зобов’язаннями визнаються, коли учасник Банківської групи (Банк) має 

поточне юридичне або конструктивне зобов’язання, яке виникло у результаті минулих 

подій, і ймовірно, що для виконання цього зобов’язання потрібне використання ресурсів, 

котрі втілюють у собі певні економічні вигоди, причому розмір таких зобов’язань можна 

достовірно оцінити. 



 

Надані Банком гарантії обліковуються під час первісного визнання як зобов’язання за 

справедливою вартістю, яка дорівнює сумі отриманих Банком-гарантом комісій 

(винагороди) за надану гарантію. Амортизація первісно визнаного зобов’язання за наданою 

гарантією здійснюється прямолінійним методом. 

Після первісного визнання Банк відображає гарантії в бухгалтерському обліку за 

найбільшою з двох оцінок: як суму коштів, необхідних для погашення зобов’язання на 

звітну дату балансу або як первісно визнану суму зобов’язання за вирахуванням 

накопиченої амортизації. 

 Якщо Банк упевнений у тому, що змушений буде платити за такою гарантією, він 

визначає потрібну суму для оплати за наданою гарантією за станом на звітну дату. На 

визначену суму за вирахуванням суми отриманої винагороди (з урахуванням накопиченої 

амортизації)  формуються резерви за рахунками за рахунками для обліку резервів за 

виданими зобов’язаннями. 

Резерви за наданими фінансовими зобов’язаннями є забезпеченням їх виконання в 

майбутньому, що визнається в балансі Банку як зобов’язання та свідчить про можливі 

втрати внаслідок вибуття ресурсів, пов’язаних з виконанням Банком таких фінансових 

зобов’язань. Банк на звітну дату розраховує розмір резерву за наданим фінансовим 

зобов’язанням як різницю між сумою коштів, необхідних для виконання Банком цього 

зобов’язання, та сумою отриманої за ним винагороди і вартості забезпечення.  

Банк здійснює аналіз суми зобов’язання за наданою гарантією та зменшує  

попередньо сформований резерв за таким зобов’язанням шляхом списання попередньо 

сформованого резерву та формування нового розрахункового резерву для визначення 

реальної оцінки на кожну дату балансу. Якщо вибуття ресурсів, що пов’язані з виконанням 

зобов’язання, стає маловірогідним, сума резерву у бухгалтерському обліку сторнується. 

Банк не формує резерву за зобов’язаннями з кредитування, що надані клієнтам (крім 

банків), які є відкличними і безризиковими, тобто умовами договору за якими визначено 

безумовне право Банку без попереднього повідомлення боржника в односторонньому 

порядку відмовитися від подальшого виконання взятих на себе зобов’язань, у тому числі в 

разі погіршення фінансового стану боржника та/або несвоєчасного виконання ним 

договірних зобов’язань перед Банком, а також за наданими Банком авалями податкових 

векселів. 

Страхові резерви формуються Страховою компанією, що є учасником Банківської 

групи, відповідно до ст. 30 закону України “Про страхування”, нормативно – правових актів, 

затверджених розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг України, та, у відповідності з вимогами МСФЗ 4 «Страхові 

контракти», тестуються на адекватність, на кінець кожного звітного періоду, із 

застосуванням загальноприйнятних актуарних методів у відповідності із затвердженими 

компаніями методологіями або професійними актуаріями. 
Страхові резерви поділяються на такі види:  
- резерв незароблених премій – розраховується на будь-яку звітну дату залежно від 

часток надходжень, сум страхових платежів з відповідних видів страхування у кожному 
місяці з попередніх дев’яти місяців, які складають 80%  загальної суми надходжень 
страхових платежів по відповідним видам страхування в кожному місяці із попередніх 9-ти 
місяців;  

- резерв заявлених, але не виплачених збитків. 
Частки перестраховиків у страхових резервах (зобов’язаннях) визнаються як активи 

перестрахування. Наприкінці кожного звітного періоду Страхова компанія оцінює, чи 
існують об’єктивні свідчення того, що корисність активів перестрахування зменшилася. 
Корисність активу перестрахування зменшується, якщо:  

- є об’єктивне свідчення того, що внаслідок події, яка відбулася після первісного 
визнання активу перестрахування, компанія може не отримати всі суми, які повинні їй 
сплачуватися за умовами контракту; та  

- вплив такої події на суми, які отримає компанія від перестраховика, можна 



 

достовірно оцінити. 
 

28. Субординований борг 

   

Субординований борг – це звичайні незабезпечені Банком боргові капітальні 

інструменти (складові елементи капіталу), які відповідно до договору не можуть бути взяті з 

Банку раніше п’яти років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору 

після погашення вимог (претензій) усіх інших кредиторів. Сума субординованого боргу, 

уключеного до капіталу, щорічно зменшується на 20 відсотків її первинного розміру 

протягом п’яти останніх років дії договору. 

Первісне визнання субординованого боргу визнається за справедливою вартістю за 

вирахуванням понесених витрат на здійснення операції. Подальше визнання 

субординованого боргу здійснюється за амортизованою собівартістю. 

Визначення суми субординованого боргу, уключеного до капіталу, протягом строку дії 

договору регламентується чинним законодавством України та нормативно-правовими актами 

Національного банку України з питань регулювання діяльності банків. 

Кошти, що залучені на умовах субординованого боргу, враховуються до капіталу 

Банку після дати прийняття Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, 

нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України рішення про надання 

дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу 

Банку. 

Субординований борг в іноземній валюті та банківських металах ураховується до 

регулятивного капіталу за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України, 

установленим на звітну дату з урахуванням строку, що залишився до дати погашення. 

Залучення коштів на умовах субординованого боргу з метою їх врахування до 

додаткового капіталу Банку у вигляді позик, кредитів, депозитів юридичних осіб може 

здійснюватися як шляхом укладення прямих договорів між Банком та Інвестором (про що 

укладається договір про залучення коштів на умовах субординованого боргу), так і шляхом 

випуску Банком облігацій (про що укладається договір про залучення коштів шляхом 

випуску облігацій). Залучення коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску 

облігацій Банком не здійснюється. 

Процентна ставка за субординованим боргом не може перевищувати максимальної 

ставки залучення субординованого боргу, що встановлюється за рішенням Правління 

Національного банку України з огляду на економічні умови на ринку банківських послуг на 

відповідну дату. 

Нарахування процентів за субординованим боргом здійснюється щомісяця. Авансова 

сплата процентів за залученими коштами на умовах субординованого боргу та капіталізація 

процентів не допускаються. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами 

Національного банку України, сплата процентів може призупинятись. Заборона авансової 

сплати процентів та можливість призупинення сплати процентів зазначаються в договорі.  

Основною метою залучення коштів на умовах субординованого боргу є підвищення 

рівня капіталізації Банку. Протягом 2016 року ПАТ “ПФБ” не залучав кошти на умовах 

субординованого боргу. 

Учасник Банківської групи – Страхова компанія не може залучати кошти на умовах 

субординованого боргу, але може бути інвестором коштів, що надаються на умовах 

субординованого боргу. 

 

29. Податок на прибуток 

  

Витрати з податку на прибуток складаються з поточного податку на прибуток з 

урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу. 

Поточний податок на прибуток визнається зобов'язанням у сумі, що підлягає сплаті, 



 

та розраховується за підсумками діяльності у звітному періоді відповідно до чинного 

податкового законодавства України.  

Активи та зобов’язання з поточного податку на прибуток відображаються як 

дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток або зобов’язання щодо 

поточного податку на прибуток в балансі учасника Банківської групи. 

Різниці між бухгалтерським та податковим обліком приводять до виникнення  

відмінностей між податковим і обліковим прибутком та зумовлюють потреби відображення 

наслідків різниць у бухгалтерському обліку та звітності. 

Суми відстрочених податків розраховуються за балансовим методом відносно 

тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їх 

балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відстрочені податкові активи 

визнаються тільки в тій мірі, в якій існує ймовірність отримання в майбутньому 

оподаткованого прибутку, проти якого будуть реалізовані визнані відстрочені податкові 

активи. 

Відстрочені податкові активи  та зобов’язання визначаються за ставками податку, що 

будуть застосовуватись протягом періоду реалізації активу чи врегулювання зобов’язання на 

підставі законодавства, яке набуло сили на звітну дату. 

У 2016 році Учасник Банківської групи - Банк визнавав відстрочені податки за 

результатами здійснення операцій з обліку основних засобів. 

З 1 січня 2016 року ставка податку на прибуток становила 18 % та протягом року не 

змінювалася. 

Об’єкт оподаткування податком на прибуток Банк та Страхова компанія, 

розраховують кожний окремо на основі даних своєї фінансової звітності, складеної 

відповідно до МСФЗ. Для визначення об’єкта оподаткування до фінансового результату 

застосовуються податкові коригування, механізм яких викладений в Податковому кодексі 

України. Сума податку на прибуток зменшує фінансовий результат учасників Банківської 

групи. 

   

30. Статутний капітал та емісійні різниці 

 

Статутний капітал – це сплачена грошовими внесками учасників Банківської групи 

вартість акцій або часток в розмірі, визначеному Статутом. Власні цінні папери 

враховуються за номінальною вартістю у національній валюті України. 

Прості іменні акції учасників Банківської групи показані у складі капіталу. Витрати, 

що безпосередньо пов’язані з емісією нових акцій показуються у складі капіталу як 

зменшення суми надходжень за вирахуванням податків. Перевищення справедливої вартості 

внесених у капітал сум над номінальною вартістю випущених акцій обліковується у складі 

капіталу як емісійний дохід. 

Збільшення статутного капіталу учасника Банківської групи, за умови повної оплати 

попередньо оголошеного підписного капіталу та виконання кожним акціонером своїх 

зобов'язань по оплаті акцій, проводиться шляхом випуску нових акцій чи збільшення їх 

номінальної вартості за рахунок внесків власних коштів акціонерів або капіталізації 

дивідендів. Рішення про збільшення статутного капіталу приймається загальними зборами і 

оформлюється протоколом або шляхом проведення письмового опитування акціонерів.  

Зміни, пов'язані із збільшенням (зменшенням) статутного капіталу учасника 

Банківської групи – Банку, відповідно до чинного законодавства України, підлягають 

обов’язковій реєстрації у Національному банку України. Грошові внески для збільшення 

статутного капіталу учасника Банківської групи здійснюються у національній валюті 

України (нерезидентами – також у вільно конвертованій іноземній валюті). 

Емісійні різниці (емісійний дохід) є одним із складових елементів основного капіталу 

(капіталу 1-го рівня), які визначаються як сума перевищення доходів, отриманих членом 

банківської групи від первинної емісії (випуску) власних акцій над номіналом таких акцій. 



 

Протягом звітного року учасник Банківської групи – Банк не здійснював викуп акцій, 

емісійного доходу не отримував. У звітному році Загальними зборами акціонерів Банку було 

прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку зі               120 384 тис. 

грн. до 170 384 тис. грн. шляхом приватного розміщення акцій існуючої номінальної 

вартості. 

Статутні капітали інших учасників Банківської групи (крім Банку) були незмінними 

протягом 2016 року. 

 

31. Привілейовані акції 
 

Привілейовані акції надають їх власникам переважні, стосовно власників простих 

акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів 

та на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також 

надають права на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених 

статутом і законом, який регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних 

товариств.  

 Протягом 2016 року учасники Банківської групи не випускали привілейованих акцій. 

 

32. Власні акції, викуплені в акціонерів   

 

Облік власних акцій, викуплених у акціонерів для подальшого перепродажу або 

анулювання у установленому порядку, здійснюється за номінальною вартістю. Емісійні 

різниці від продажу власних акцій враховуються Банком на балансовому рахунку 5010 

“Емісійні різниці”. 

Учасник Банківської групи не може придбавати власні акції у разі, якщо це може 

призвести до падіння регулятивного капіталу нижче за мінімальний рівень. 

 Протягом 2016 року операції щодо викупу в акціонерів власних акцій учасники 

Банківської групи не проводили. Всі емітовані учасниками Банківської групи акції належать 

їх акціонерам.  

 

33. Дивіденди 

 

Дивіденди – це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) 

відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства. 

Дивіденди визнаються у разі встановлення прав на отримання платежу (оголошення 

емітентом). Умовою визнання дивідендів є достовірно оцінений дохід. Дивіденди за 

звичайними/простими акціями визнаються як зобов’язання і вираховуються з капіталу після 

їх затвердження акціонерами. Проміжні дивіденди вираховуються з капіталу після того, як 

вони були оголошені і стали обов’язковими для виплати учасником Банківської групи. 

  Протягом 2016 року учасником Банківської групи – ПрАТ СК “ОНІКС” було 

прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам. 

 

34. Визнання доходів та витрат  

 

Доходи і витрати визнаються за таких умов: 

 а) визнання реальної заборгованості за активами та зобов’язаннями; 

 б) фінансовий результат операції, пов’язаної з наданням (отриманням) послуг, може 

бути точно визначений. 

Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором між 

її учасниками або іншими документами, оформленими згідно з вимогами чинного 

законодавства України. 

Під час визнання доходів і витрат учасники Банківської групи керуються принципом 



 

нарахування та відповідності доходів і витрат і принципом обачності. 

Дохід від надання послуг, який не може бути достовірно оцінений, визнається в 

розмірі здійснених витрат, що підлягають відшкодуванню. 

  Дохід визнається за методом нарахування та оцінюється за справедливою вартістю 

компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Дохід за страховими контрактами 

визначається у відповідності до МСФЗ 4 “Страхові контракти” та Закону України “Про 

страхування”. Кожний вид доходу і витрат відображається в бухгалтерському обліку 

учасника Банківської групи окремо.  

Доходи і витрати визнаються за операційною, інвестиційною, фінансовою діяльністю 

учасника Банківської групи. 

У результаті операційної діяльності виникають такі доходи і витрати:  

 процентні  доходи і витрати;  

 комісійні доходи і витрати;  

 прибутки і збитки від торговельних операцій; 

 дохід у вигляді дивідендів; 

 витрати на формування спеціальних резервів; 

 доходи від повернення раніше списаних активів;  

 інші операційні доходи і витрати;  

 загальні адміністративні витрати; 

 витрати податку на прибуток. 

Процентні доходи і витрати за використання грошових коштів, їх еквівалентів або 

заборгованих (залучених) сум, обчислюються пропорційно часу із застосуванням ефективної 

ставки відсотка.  

Для всіх фінансових інструментів, визначених за амортизованою вартістю, а також 

для фінансових інструментів, по яких нараховуються проценти, класифікованих як торгові 

чи наявні для продажу та фінансовим інструментам, класифікованим як переоцінені за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток, процентні доходи або витрати 

відображаються за ефективною процентною ставкою (далі по тексту - ЕПС). 

При дисконтуванні за ЕПС, очікувані майбутні грошові платежі або надходження 

протягом передбачуваного строку використання фінансового інструмента або протягом 

коротшого періоду часу, де це можливо, в точності приводяться до чистої балансової 

вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання.  

При розрахунку враховуються всі договірні умови за фінансовим інструментом та всі 

винагороди чи додаткові витрати, що безпосередньо пов’язані з фінансовим інструментом та 

є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки, але не враховуються майбутні 

збитки за кредитами. 

Балансова вартість фінансового активу або фінансового зобов’язання коригується в 

разі перегляду учасником Банківської групи оцінки платежів або надходжень. Скоригована 

балансова вартість обчислюється, виходячи з первісної ефективної процентної ставки, а 

зміна балансової вартості відображається як процентні доходи чи витрати.  

При зменшенні відображеної у фінансовій звітності вартості фінансового активу чи 

групи аналогічних фінансових активів унаслідок зменшення корисності, процентні доходи 

продовжують визнаватися за процентною ставкою, яка використовується для дисконтування 

майбутніх грошових потоків, з метою визначення збитку від знецінення. 

 До процентних доходів і витрат належать:  

 доходи (витрати) за операціями з коштами, розміщеними в інших банках 

(залученими від інших банків);  

 доходи (витрати) за кредитами та депозитами, наданими (отриманими) 

юридичним та фізичним особам, та за іншими фінансовими інструментами, у тому числі за 

цінними паперами;  

 доходи у вигляді амортизації дисконту (премії).  



 

Процентні доходи і витрати нараховуються та відображаються у бухгалтерському 

обліку не рідше одного разу на місяць та не пізніше останнього робочого дня місяця.  

Нарахування процентних доходів і витрат здійснюється пропорційно сумі активу чи 

зобов’язання та кількості днів, протягом яких існували такі активи чи зобов’язання, за 

прийнятими учасником Банківської групи методами:  

 - “факт/факт”, тобто за фактичну кількість днів у місяці та році (365/366); 

 - “факт/360” (за фактичною кількістю днів у місяці та умовно у році – 360 днів). 

Розмір процентних ставок, метод нарахування процентів (база), періодичність та 

черговість сплати доходів (витрат) передбачаються договорами кредиту, депозиту, іншими 

договорами. Зміни умов цих договорів оформлюються додатковими угодами.  

Нарахування процентів за фінансовими інструментами здійснюється за номінальною 

процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску), і відображається за 

рахунками з обліку нарахованих доходів і нарахованих витрат.  

Амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами здійснюється 

одночасно з нарахуванням процентів. Сума дисконту (премії) має бути повністю 

амортизована на дату погашення (повернення) кредиту (депозиту. 

Учасник Банківської групи – Банк не застосовує ефективну ставку відсотка за такими 

фінансовими інструментами: 

- кредитами та вкладами (депозити) “овернайт”; 

- кредитами “овердрафт” та відновлювальними кредитними лініями; 

- вкладами (депозитами) на вимогу. 

Якщо фінансовий інструмент обліковується за справедливою вартістю із визнанням 

змін справедливої вартості через прибутки/збитки, учасник Банківської групи під час 

первісного визнання такого фінансового інструменту визнає отримані (сплачені) комісії 

комісійними доходами (витратами). 

  Комісійні доходи і витрати (далі - комісії) - операційні доходи і витрати за наданими 

(отриманими) послугами, сума яких обчислюється пропорційно сумі активу або 

зобов’язання чи є фіксованою. Комісії, що отримуються (сплачуються) під час надання 

послуг (зокрема, за розрахунково - касове обслуговування клієнтів), визнаються доходами 

(витратами). 

Нараховані доходи, несплачені в обумовлений угодою строк, наступного робочого дня 

переносяться в несплаченій сумі на балансові рахунки прострочених нарахованих доходів. 

Комісійні, отримані за проведення або участь у переговорах щодо здійснення 

операції від імені третьої сторони, наприклад, укладення угоди щодо придбання акцій або 

інших цінних паперів, або придбання чи продаж компанії, визнаються після завершення 

такої операції. Комісійні або частина комісійних, пов’язані з певними показниками 

прибутковості, визнаються після досягнення відповідних критеріїв. 

 Прибутки (збитки) від торговельних операцій виникають в результаті операцій з 

купівлі-продажу різних фінансових інструментів. Учасник Банківської групи визнає 

прибутки (збитки) від реалізації фінансових інвестицій, від змін в оцінці (переоцінці) 

інвестицій до справедливої вартості, від результату переоцінки активів і зобов’язань в 

іноземній валюті та банківських металах у разі змін офіційного курсу гривні до іноземних 

валют (банківських металів). 

Дохід у вигляді дивідендів виникає в результаті використання учасником Банківської 

групи цінних паперів з нефіксованим прибутком. Дивіденди визнаються у разі встановлення 

прав на отримання платежу (оголошення емітентом). 

Витрати на формування спеціальних резервів є витратами на покриття можливих 

збитків від зменшення корисності активів та безнадійних активів.  

Доходи від повернення раніше списаних активів - кошти, що надійшли для 

погашення заборгованості, яка була визнана учасником Банківської групи – безнадійною 

щодо отримання.  

Доходи і витрати від операцій, що не пов’язані з інвестиційною та фінансовою 



 

діяльністю учасника Банківської групи, та ті, що не включені у вищезгадані групи 

операційних доходів і витрат, є іншими операційними доходами і витратами. Зокрема, це 

доходи (витрати) від оперативного лізингу (оренди), доходи від страхової діяльності, доходи 

від надання послуг та інші доходи учасників Банківської групи, витрати на послуги аудиту, 

витрати на інкасацію, неустойки (штрафи, пені), що отримані (сплачені) за банківськими 

операціями, та інші. 

Прибуток або збиток на суму різниці між справедливою вартістю фінансового активу 

або фінансового зобов'язання та вартістю договору учасник Банківської групи відображає на 

рахунках інших операційних доходів чи витрат в кореспонденції з рахунками дисконту 

(премії), якщо ефективна ставка відсотка за фінансовим інструментом є вищою або нижчою, 

ніж ринкова. 

Операційні витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності учасника Банківської групи 

(витрати на утримання персоналу (заробітна плата, витрати на соціальне забезпечення, 

обов’язкові нарахування, страхування, додаткові виплати, премії, навчання тощо); 

амортизація необоротних активів; витрати на утримання та експлуатацію основних засобів і 

нематеріальних активів (ремонт, страхування), інші експлуатаційні витрати (комунальні 

послуги, охорона тощо); гонорари за професійні послуги (юридичні, медичні тощо); витрати 

на зв’язок (поштові, телефонні, факс тощо); сплата податків та інших обов’язкових 

платежів, крім податку на прибуток та інші витрати, спрямовані на обслуговування та 

управління учасника Банківської групи) є загальноадміністративними витратами. 

Податок на прибуток - це операційні витрати учасників Банківської групи, пов’язані із 

сплатою податку відповідно до чинного законодавства України з урахуванням вимог МСФЗ 

щодо визнання відстрочених податкових зобов’язань та активів. 

Визнані учасниками Банківської групи доходи і витрати групуються за їх характером 

за відповідними статтями у Звіті про фінансові результати. 

Доходи і витрати Банківської групи, пов’язані зі страховою діяльністю, визнаються і 

нараховуються згідно МСФЗ “Страхові контракти”.  
Доходи від страхової діяльності формуються з надходжень від страхових і 

перестрахувальних операцій, доходів від інвестування і розміщення тимчасово вільних 
коштів як власних, так і страхових резервів, а також інших доходів.  

Страхові платежі за договорами страхування визнаються доходом від страхової 

діяльності в момент нарахування страхового платежу відповідно до умов набрання чинності 

договору незалежно від факту сплати страхового платежу страхувальником в розрізі видів 

страхових продуктів. 

Витрати звітного періоду визначаються одночасно з доходами, для одержання яких 

вони понесені. Страхові виплати враховуються у складі витрат в повній сумі в тому звітному 

періоді, в якому було прийнято і затверджено страховий акт. 

Аквізиційні витрати Страхова компанія визнає в залежності від фактичної сплати 

страхових платежів відповідно до умов договору страхування. 
Критерії визнання доходу та специфічні умови стосовно визнання різних типів доходу 

Страхової компанії відбуваються відповідно до вимог МСБО 18 «Дохід». 
Доходи майбутніх періоді відображаються Страховою компанією у тому випадку, коли 

сума доходів нарахована в поточному звітному періоді, а доходи будуть визнані у майбутніх 
звітних періодах.   

Витрати від страхової діяльності нараховуються у періоді виникнення, за методом 
нарахування, включаються та розшифровуються у складі собівартості страхових послуг. 
Витрати, які неможливо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі 
витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені/понесені.   
 

 

 

 

 



 

35. Переоцінка іноземної валюти  
 

Учасники Банківської групи ведуть бухгалтерський облік та складають фінансову 

звітність в національній валюті України – гривні. При цьому учасник Банківської групи 

дотримується МСБО 21 “Вплив змін валютних курсів”. 

Під терміном “іноземна валюта” в цьому розділі розуміється як власне іноземна 

валюта і банківські метали, так і платіжні документи та цінні папери, виражені в іноземній 

валюті або банківських металах. 

Облік операцій в іноземній валюті здійснюється учасником Банківської групи 

відповідно до їх економічної суті на балансових та позабалансових рахунках Плану рахунків 

банків бухгалтерського обліку України у подвійній оцінці: в номінальній сумі іноземної 

валюти та в гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют.  

Статті балансу поділяються на монетарні та немонетарні. 

Монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й 

зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або 

їх еквіваленті. 

Немонетарні статті - статті інші, ніж монетарні статті балансу (основні засоби, 

нематеріальні активи, товарно-матеріальні цінності, тощо). 

На кожну наступну після визнання дату балансу: 

 а) усі монетарні статті в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку 

за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату балансу;  

 б) немонетарні статті в іноземній валюті, що обліковуються за собівартістю, 

відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні до іноземних валют 

на дату визнання (дату здійснення операції); 

 в) немонетарні статті в іноземній валюті, що обліковуються за справедливою 

вартістю, відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні до 

іноземних валют на дату визначення їх справедливої вартості. 

У звіті про фінансовий стан (Баланс) монетарні активи та зобов’язання відображені за 

офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановлених Національним банком України 

за станом на: 

 

Валюта 
31 грудня 2015 року, 

гривень 

31 грудня 2016 року, 

гривень 

1 2 3 

100 доларів США 2 400,0667 2719,0858 

100 євро  2 622,3129 2842,2604 

10   російських рублів 3,2931 4,5113 

100 англійських фунтів стерлінгів 3 553,3176 3332,0755 

 

Курсова різниця від переоцінки монетарних статей балансу в іноземній валюті 

відображається в Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові 

результати) за окремою статтею “Результат від переоцінки іноземної валюти”. 

Доходи і витрати в іноземній валюті відображаються у Звіті про прибутки і збитки та 

інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за офіційним курсом Національного 

банку України на дату їх нарахування чи отримання.  

 

36. Взаємозалік статей активів і зобов’язань 
 

Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань з відображенням нетто-

суми в Звіті про фінансовий стан (Баланс) здійснюється тоді, і тільки тоді, коли існує 

юридично закріплене право провести взаємозалік визнаних сум, коли є намір провести 



 

розрахунок на основі чистої суми (нетто-основі), або одночасно реалізувати актив та 

розрахуватися за зобов’язаннями.  

Протягом 2016 року взаємозалік статей активів і зобов'язань Банківська група не 

здійснювала. Згортання активів та зобов’язань може здійснюватись лише у випадках, 

передбачених відповідними МСФЗ.  

 

37. Активи, що перебувають у довірчому управлінні 

  

 В звітному періоді учасники Банківської групи не здійснювали операцій з довірчого 

управління.  

 

38. Виплати працівникам та пов’язані з ними відрахування 

 

Заробітна плата працівників учасників Банківської групи являє собою винагороду за 

виконану роботу за трудовим договором у відповідності з посадовими обов’язками та 

складається із основної та додаткової заробітної плати (надбавки та доплати до окладів) та 

інших заохочувальних та компенсаційних виплат, що регулюється чинним законодавством 

України. 

Працівникам учасників Банківської групи за відпрацьований рік надається щорічна 

оплачувана відпустка (основна та додаткова). У відповідності з вимогами чинного 

законодавства України та міжнародних стандартів фінансової звітності учасником 

Банківської групи створюється забезпечення для виплати працівникам невикористаних 

відпусток. Резерв щорічних відпусток формується на основі розрахунку зобов’язання за 

щорічною відпусткою, виходячи з кількості днів невикористаної відпустки та середньої 

заробітної плати за останні 12 місяців. 

Нарахування на заробітну плату і відрахування із заробітної плати здійснюються 

відповідно до чинного законодавства України. Нарахування на заробітну плату відносяться 

на витрати учасника Банківської групи. 

У Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові 

результати) витрати пов’язані з відрахуванням внесків відносяться до періоду, в якому 

відповідна сума заробітної плати нараховується працівникові.  

Учасники Банківської групи не мають юридичне або конструктивне зобов’язання 

здійснювати пенсійні або інші подібні виплати, крім платежів за планом із встановленими 

внесками відповідно до законодавства України.  

В Україні діє система державного пенсійного забезпечення, за умови якої учасники 

Банківської групи і його співробітники здійснюють обов’язкові відрахування, що 

розраховуються на підставі доходів, отриманих співробітниками.  

Учасники Банківської групи не мають додаткових схем пенсійного забезпечення і не 

надають інших суттєвих виплат співробітникам після припинення їх трудової діяльності. 

 

39. Інформація за операційними сегментами 

 

Операційний сегмент - це відокремлюваний компонент бізнесу учасника Банківської 

групи, який займається або постачанням послуг чи продуктів (сегмент бізнесу), або 

наданням послуг чи постачанням продуктів в межах конкретного економічного середовища 

(географічний сегмент), який зазнає ризиків та забезпечує прибутковість, відмінні від тих, 

які притаманні іншим сегментам.  

Сегменти діяльності відображаються учасником Банківської групи окремо, якщо 

більша частина його доходу створюється від основної діяльності за межами сегмента й 

одночасно показники його діяльності відповідають одному з таких критеріїв: 

- дохід за сегментом становить 10 % або більше від загального доходу;  



 

- його фінансовий результат (прибуток або збиток) становить не менше ніж 10% 

більшої з двох абсолютних величин - загальної суми прибутку або загальної суми збитку 

всіх сегментів;  

- активи становлять 10% або більше від загальних активів.  

Сегментна звітність Банківської групи ґрунтується на таких операційних сегментах, 

як послуги фізичним особам, послуги юридичним особам, інвестиційно-банківська 

діяльність, страхова діяльність та інші операції.  

Операційний сегмент є складовою частиною Банківської групи, бере участь в 

діяльності і несе витрати (включаючи доходи та витрати, пов’язані з операціями з іншими 

компонентами тієї ж групи), операційні результати якого регулярно розглядаються 

керівниками учасників Банківської групи для прийняття рішення про ресурси, що 

виділяються на сегмент і оцінки його ефективності. Для операційного сегменту характерна 

наявність відокремлюваної фінансової інформації. 

Дохід сегмента - це дохід, який відноситься безпосередньо до сегмента, або 

відповідна частина доходу, яку можна розподілити на сегмент за обґрунтованою основою. 

Витрати сегмента - це витрати, які безпосередньо відносяться до сегмента або 

відповідна частина витрат, яку можна розподілити за сегментами на обґрунтованій основі. 

Основою для розподілу доходів і витрат за сегментами є безпосереднє відношення 

доходів чи витрат до звітного сегменту. Розподіл доходів і витрат за сегментами 

здійснюється на основі системи аналітичних рахунків учасників Банківської групи та 

параметрів аналітичного обліку, що деталізують інформацію про операції 

клієнтів/контрагентів. 

Облікова політика щодо сегментів у звітному періоді не змінювалась. 

 

40. Операції з пов’язаними особами 

 

Відповідальна особа Банківської групи визначає пов'язаних осіб (фізичних та/або 

юридичних осіб) відповідно до ст.52 Закону України “Про банки та банківську діяльність” та 

Положення про визначення пов’язаних із банком осіб, затвердженим постановою Правління 

Національного банку України №315 від 12.05.2015р., з урахуванням вимог Міжнародного 

стандарту бухгалтерського обліку 24 (МСБО 24) “Розкриття інформації про зв’язані 

сторони”. 

Угоди за операціями, які проводяться з пов’язаними з учасниками Банківської групи 

особами, не можуть передбачати умови, що не є поточними ринковими умовами (приклади 

таких умов наведені в ст.52 Закону України “Про банки та банківську діяльність”). 

Відповідно до норми статті ст.52 Закону України “Про банки та банківську 

діяльність” учаснику Банківської групи також заборонено надавати кредити будь-якій особі 

для погашення цією особою будь-яких зобов’язань перед пов’язаною з учасником 

Банківської групи особою; придбання активів пов’язаної з учасником Банківської групи 

особи, за винятком продукції, що виробляється цією особою; придбання цінних паперів, 

розміщених чи підписаних пов’язаною з учасником Банківської групи особою. 

Спостережна рада Відповідальної особи Банківської групи забезпечує контроль за 

операціями учасників Банківської групи з пов’язаними особами та їх проведенням з 

дотриманням вимог чинного законодавства України.  

Відповідальна особа Банківської групи здійснює постійний нагляд за процесом 

виявлення та контролю за операціями з пов'язаними особами Банківської групи та на 

підставі аналізу інформації, отриманої з відповідних внутрішніх та зовнішніх джерел, 

визначає перелік пов’язаних із Банківською групою осіб та доводить його до відома 

Спостережної ради Відповідальної особи Банківської групи. 

 

 



 

41. Зміни в обліковій політиці, облікових оцінках, виправлення суттєвих помилок та 

подання їх у фінансових звітах 

 

При застосуванні облікової політики за міжнародними стандартами Банківська група 

керується відповідними міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) та 

міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО). 

Зміни в обліковій політиці можуть мати місце у випадку: 

- якщо зміни вимагаються МСФЗ; 

- необхідності застосування якого-небудь іншого способу відображення 

господарських операцій, активів, зобов’язань, власного капіталу, результатів діяльності для 

більш правдивого відображення подій та угод у фінансовій звітності Банківської групи при 

умові, що дані зміни призведуть до надання більш доречної та надійної інформації про 

фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки. 

Сума поправки, яка виникає в результаті зміни облікової політики, відображається у 

фінансовій звітності шляхом коригування залишку кожного компонента власного капіталу 

на початок періоду, на який ця зміна впливає, за найперший поданий попередній період, а 

також коригувати інші порівняльні суми, інформація про які розкрита за кожний поданий 

попередній період, так, наче нова облікова політика застосовувалася завжди. 

Учасники Банківської групи коригують статті активів і зобов’язань, доходів і витрат, 

власного капіталу із застосуванням принципу суттєвості щодо суми коригування та статті, 

що підлягає коригуванню. Суттєвість залежить від розміру та характеру пропуску чи 

викривлення статей, що оцінюються за окремих обставин і можуть окремо чи в сукупності 

впливати на економічні рішення керівництва членів банківської групи та інших користувачів 

фінансової звітності.  

Учасники Банківської групи можуть не здійснювати коригування у разі, якщо 

окремий об’єкт обліку (помилки), що впливає на результат діяльності та фінансовий стан 

члена банківської групи та/чи прийняття економічних рішень керівництвом члена 

банківської групи (іншими користувачами фінансової звітності), складає величину меншу, 

ніж 1 відсоток розміру відповідної статті звітності. 

Помилки за минулий рік, що виявлені після складання фінансового звіту та 

граничного строку, відведеного для його опублікування, відображаються в поточному році. 

Такі зміни не оприлюднюються, а включаються у фінансову звітність поточного року, та 

надаються пояснення при складанні річного фінансового звіту. 

 

При відсутності відповідного стандарту з питань складання фінансової звітності, що 

виникли, Банківська група використовує свої професійні судження для розробки положень 

облікової політики. 

Банківська група не використовує нові чи переглянуті стандарти до дати набуття 

ними чинності. 

Прийнята облікова політика відповідає обліковій політиці, що застосовувалася в 

попередньому звітному періоді. 

 

42. Суттєві облікові судження та оцінки, їх вплив на визнання активів та зобов’язань 

 

У процесі застосування облікової політики учасники Банківської групи керувалися 

вимогами МСФЗ та чинного законодавства України.  

Принципи підготовки фінансової звітності вимагають від учасників Банківської 

групи використовувати оцінки і припущення, які можуть вплинути на враховані суми 

активів і зобов’язань, розкриття умовних активів і зобов’язань на дату фінансової звітності, 

а також враховані суми прибутку за звітний період. Професійні судження, що 

застосовувались при проведенні окремих операцій учасниками Банківської групи у 2016 

році, на суми, визнані у фінансових звітах, суттєво не вплинули. 



 

Примітка 5. Нові та переглянуті стандарти, які не набрали чинності 

 

Були опубліковані окремі нові стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими 

для застосування у річних періодах, які починаються з 1 січня 2017 року або після цієї дати.  

Учасники Банківської групи не застосовують ці стандарти та тлумачення до початку 

їх обов’язкового застосування.  

МСФЗ (IFRS) 9 “Фінансові інструменти: класифікація та оцінка”. У липні 2014 

року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 “Фінансові інструменти”, 

яка замінює МСФЗ (IAS) 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка” і всі попередні 

редакції МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об’єднує разом три частини проекту з обліку 

фінансових інструментів: класифікація та оцінка, знецінення та облік хеджування. МСФЗ 

(IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 або 

після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. За винятком обліку 

хеджування, стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації 

не є обов’язковим. Вимоги щодо обліку хеджування, головним чином, застосовуються 

перспективно, з деякими обмеженими винятками. 

Нижче описані основні особливості нового стандарту:   

 Фінансові активи вимагається відносити до трьох категорій оцінки: фінансові 

активи, які у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, фінансові активи, які у 

подальшому оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на інший 

сукупний дохід, та фінансові активи, які у подальшому оцінюються за справедливою 

вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат.   

 Класифікація боргових інструментів залежить від бізнес-моделі організації, що 

використовується для управління фінансовими активами, і результатів аналізу того факту, 

чи договірні грошові потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентів. Якщо 

борговий інструмент утримується для отримання грошових потоків, він може 

обліковуватись за амортизованою вартістю, якщо він також відповідає критерію виключно 

виплат основної суми боргу та процентів. Боргові інструменти, які відповідають критерію 

виключно виплат основної суми боргу та процентів і утримуються в портфелі, коли 

підприємство одночасно отримує потоки грошових коштів від активів і продає активи, 

можуть відноситись у категорію за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на інший 

сукупний дохід. Фінансові активи, що мають грошові потоки, які не є виключно виплатами 

основної суми боргу та процентів, слід оцінювати за справедливою вартістю, зміни якої 

відносяться на фінансовий результат (наприклад, похідні фінансові інструменти). 

Вбудовані похідні фінансові інструменти не відокремлюються від фінансових 

активів, а враховуються при оцінці відповідності критерію виключно виплат основної суми 

боргу та процентів.   

 Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. 

Проте керівництво може зробити остаточний вибір представляти зміни справедливої 

вартості в іншому сукупному доході за умови, що інструмент не утримується для торгівлі. 

Якщо інструмент капіталу утримується для торгівлі, зміни справедливої вартості 

відображаються у складі прибутку чи збитку.   

 Більшість вимог МСБО 39 щодо класифікації та оцінки фінансових зобов’язань 

були перенесені до МСФЗ 9 без змін. Основна відмінність полягає у тому, що організація 

буде зобов’язана показувати у складі інших сукупних доходів вплив змін у власному 

кредитному ризику фінансових зобов’язань, віднесених до категорії за справедливою 

вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. 

 МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збитків від знецінення – модель 

очікуваних кредитних збитків. В основі цієї моделі лежить трьохетапний підхід в межах 

якого аналізується зміна кредитної якості фінансових активів після їх початкового визнання. 

На практиці нові правила означають, що організації будуть зобов’язані негайно 

обліковувати збиток у сумі очікуваного кредитного збитку за 12 місяців при початковому 



 

визнанні фінансових активів, які не мають кредитного знецінення (чи для дебіторської 

заборгованості за основною діяльністю – у сумі очікуваного кредитного збитку за весь строк 

дії такої заборгованості). У разі суттєвого зростання кредитного ризику, знецінення 

оцінюється із використанням очікуваного кредитного збитку за весь строк дії фінансового 

активу, а не очікуваного кредитного збитку за 12 місяців.   

 Переглянуті умови до обліку хеджування забезпечують більш тісний зв’язок 

обліку з управлінням ризиками. Цей стандарт надає підприємствам можливість вибору 

облікової політики: вони можуть застосовувати облік хеджування відповідно до МСФЗ 9 чи 

продовжувати застосовувати до всіх відносин хеджування МСБО 39, оскільки у стандарті не 

розглядається облік макрохеджування.  

 Учасники Банківської групи планують розпочати застосування нового стандарту з  

дати набрання його чинності. Наразі оцінюється вплив цього нового стандарту на фінансову 

звітність учасників Банківської групи.  

МСФЗ (IFRS) 15 “Виручка по договорах із клієнтами”. МСФЗ (IFRS) 15 був 

випущений в травні 2014 року і передбачає модель, що включає п’ять етапів, яка буде 

застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Цей новий стандарт вводить 

основний принцип визнання виручки за ціною операції у випадку передачі товарів чи послуг 

замовнику. Окремі партії товарів чи пакети послуг, які чітко ідентифіковані, повинні 

визнаватись окремо, а будь-які знижки та ретроспективні знижки з ціни контракту, як 

правило, мають відноситись на окремі елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин 

варіюється, слід визнавати мінімальні суми за умови відсутності значного ризику перегляду. 

Витрати, понесені у зв’язку з гарантіями за контрактами із клієнтами, необхідно 

капіталізувати та амортизувати протягом періоду надходження вигод від контракту. 

Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або 

після цієї дати. 

   МСФЗ (IFRS) 16 “Оренда”. Новий стандарт представив єдину модель ідентифікації 

договорів оренди та порядку їх обліку в фінансовій звітності як орендарів, так і 

орендодавців. Він замінює МСФЗ 17 “Оренда” і пов’язані з ним керівництва по його 

інтерпретації. МСФЗ 16 використовує контрольну модель для виявлення оренди, проводячи 

розмежування між орендою і договором про надання послуг на підставі наявності або 

відсутності виявленого активу під контролем клієнта. Введено значні зміни в 

бухгалтерський облік з боку орендаря, з усуненням відмінності між операційною та 

фінансовою орендою і визнанням активів і зобов’язань по відношенню до всіх договорів 

оренди (за винятком обмеженого ряду випадків короткострокової оренди і оренди активів з 

низькою вартістю). 

 При цьому, стандарт не містить значних змін вимог до бухгалтерського обліку з боку 

орендодавця.  

 Організаціям необхідно буде враховувати вплив змін, що були внесені цим 

стандартом, наприклад, на інформаційні системи та системи внутрішнього контролю.  

 Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або 

після цієї дати. 

 Наразі учасники Банківської групи планують оцінити можливий вплив МСФЗ (IFRS) 

16 на свою фінансову звітність. 

 Поправки до МСФЗ (IAS) 12 “Податки на прибуток” - Визнання відстрочених 

податкових активів щодо нереалізованих збитків. Поправки цього стандарту уточнюють 

наступні аспекти: 

- нереалізовані збитки за борговими фінансовими інструментах, що оцінюються за 

справедливою вартістю і оцінювані за собівартістю для цілей оподаткування, призводять до 

виникнення тимчасових різниць, незалежно від того, чи очікує держатель боргових 

інструментів відновити балансову вартість боргового інструменту шляхом продажу або 

шляхом використання. 



 

 - балансова вартість активу не обмежує оцінку ймовірного майбутнього 

оподатковуваного прибутку. 

 - оцінки майбутнього оподатковуваного доходу не враховують податкові 

відрахування в результаті сторнування тимчасових податкових різниць. 

 - суб’єкт господарювання оцінює відстрочений податковий актив в поєднанні з 

іншими відстроченими податковими активами. Там, де податкове законодавство обмежує 

використання податкових збитків, суб’єкт господарювання буде оцінювати відстрочений 

податковий актив в поєднанні з іншими відстроченими податковими активами одного і того 

ж типу. 

Поправки застосовуються до річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або 

після цієї дати.  

 

Примітка 6. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 

Таблиця 1. Грошові кошти та їх еквіваленти                              
(тис. грн.) 

Ря-

док 
Назва статті 

Звітний 

період 
Попередній 

період 
1 2 3 4 
1 Готівкові кошти 16 456 10 235 
2 Кошти в Національному банку України (крім обов’язкових 

резервів) 
13 429 5 028 

3 Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у 

банках 
36 402 35 289 

3.1 України 30 238 26 753 
3.2 інших країн 6 164 8 536 
4 Усього грошових коштів та їх еквівалентів 66 287 50 552 

 
 
Примітка 7. Кошти в інших банках 

 
Таблиця 1. Кошти в інших банках                                              

                                                                                                     (тис. грн.) 

Рядок Назва статті 
Звітний 

період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

1 Депозити в інших банках 26 210 2 834 
1.1 короткострокові депозити  26 210 2 834 
2 Резерв під знецінення коштів в інших банках (30) (567) 

3 Усього коштів у банках за мінусом резервів 26 180 2 267 

 
В рядку 1.1 “Короткострокові депозити” відображена сума гарантійного депозиту Банку за 

операціями з платіжними картками, що розміщений в ПАТ “ПУМБ” та сума коштів Страхової 

компанії на депозитних рахунках в інших банках. 
 
Таблиця  2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за звітний період                   

                                                                                                           (тис. грн.) 

Рядок Назва статті 
Депо-

зити 

Договори з 

купівлі і 

зворотного 

продажу 

Кре-

дити 
Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 Непрострочені і незнецінені 26 210 0 0 26 210 

1.1 у 20 найбільших банках 26 210 0 0 26 210 



 

1 2 3 4 5 6 

Або альтернативне розкриття інформації про непрострочені і незнецінені кошти в інших банках за 

наявності рейтингів 

1.1 з рейтингом від АА− до АА+ 23222   23222 

1.2 ті, що не мають рейтингу 2988 0 0 2988 

2 Кошти в інших банках до вирахування 

резервів  
26 210 0 0 2988 

3 
Резерв під знецінення коштів в інших банках 

(30) 

 
0 0 

(30) 

 

4 Усього коштів в інших банках за мінусом 

резервів 

26 180 

 
0 0 

2958 

 

 

23.06.2015 року Міжнародне рейтингове агентство Moody’s відкликало рейтинги 

Першого українського міжнародного банку по бізнес причинам. 

 Разом з тим слід зазначити, що 23.09.2016 року  незалежне рейтингове агентство 

“Кредит-Рейтинг” оголосило про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу ПАТ 

“Перший Український Міжнародний Банк” (м. Київ) на рівні uaАА-. Прогноз рейтингу - 

стабільний.  

 

Таблиця 3 Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за попередній період                   

                                                                                                           (тис. грн.) 

Ря 

док 
Назва статті 

Депо-

зити 

Договори з 

купівлі і 

зворотного 

продажу 

 

Кре-

дити 
Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 Непрострочені і незнецінені 2834 0 0 2834 
1.1 у 20 найбільших банках 2834 0 0 2834 
1 2 3 4 5 6 

Або альтернативне розкриття інформації про непрострочені і незнецінені кошти в інших банках за 

наявності рейтингів 

1.1 ті, що не мають рейтингу  2834 0 0 2834 
2 Кошти в інших банках до вирахування резервів  2834 0 0 2834 
3 

Резерв під знецінення коштів в інших банках (567) 0 0 (567) 

4 Усього коштів в інших банках за мінусом 

резервів 
2267 

 
0 0 2267 

 

Таблиця 4. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів  в інших банках 

                                                                                                                (тис. грн.) 

Ря-

док 
Рух резервів 

Звітний період Попередній період 
кошти в інших банках кошти в інших банках 

1 2 3 4 

1 
Резерв під знецінення станом на 

початок періоду 
(567) (377) 

2 
(Збільшення)/зменшення резерву під 

знецінення протягом періоду 
537 (163) 

3 
Вплив перерахунку у валюту подання 

звітності 
0 (27) 

4 
Резерв   під  знецінення  станом на кінець 

періоду 
(30) (567) 

 



 

Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів 

 

Таблиця 1. Кредити та заборгованість клієнтів                    

                                                         (тис. грн.) 
Ря-

док 
Назва статті 

Звітний 

період 
Попередній 

період 
1 2 3 4 
1 Кредити, надані юридичним особам  207 533 209 128 
2 Кредити, надані фізичним особам-підприємцям 4 092 901 
3 Іпотечні кредити фізичних осіб 5 263 5 866 
4 Кредити, надані фізичним особам на поточні потреби  5 870 5 778 
5 Інші кредити, надані фізичним особам 1 697 2 013 
6 Резерв під знецінення кредитів (21 241) (28 154) 
7 Усього кредитів за мінусом резервів 203 214 195 532 

 

Таблиця 2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за звітний період                                     

                                                               (тис. грн.) 

Ря-

до

к 
Рух резервів 

 

Кредити, 

надані 

органам 

державн

ої влади 

та 

місцевог

о 

самовря

дування 

 

Кре- 
дити, 

надані 

юриди

чним 

осо-

бам 

Кред

ити, 

нада

ні за 

опер

ація

ми 

репо 

Креди

ти, 

надані 

фізич-

ним 

особа

м-

підпр

иємця

м 

Іпот

ечні 

кре-

дити 

фізи

чних 

осіб 

Креди

ти, 

надані  

фізич-

ним 

особа

м на 

поточ

ні пот-

реби 

 

Інші 

креди

ти, 

надані 

фізич-

ним 

особа

м 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Залишок станом на  

початок періоду 
0  22114  0  51  3646  1754  589  28154  

2 Збільшення/ 

(зменшення) 

резерву під 

знецінення 

протягом періоду 

0  (6353) 0  (10)  (474) 70 (146)  (6913) 

3 Залишок станом на 

кінець періоду 
0 15761 0 41 3172 1824 443 21241 

 

Таблиця 3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за попередній 

період 

                                                                               (тис. грн.) 

Ря-

до

к 

Рух резервів 

Кредити, 

надані 

органам 

державн

ої влади 

та 

місцевог

о 

самовря

дування 

Кредит

и, 

надані 

юриди

чним 

особам 

Кредит

и, 

надані 

за 

операц

іями 

репо 

Кредит

и, 

надані 

фізичн

им 

особам 

підпр 

ємцям 

Іпотеч

ні 

кредит

и 

фізичн

их осіб 

Кредит

и, 

надані  

фізичн

им 

особам 

на 

поточн

і 

потреб

и 

Інші 

кредит

и, 

надані 

фізичн

им 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Залишок 

станом на  

початок 

періоду 

0  24296  0  28  2358  1870  251  28803  

2 Збільшення/ 

(зменшення) 

резерву під 

знецінення 

протягом 

періоду 

0  (2182) 0  23  1288  (116) 338  (649) 

3 Залишок 

станом на 

кінець періоду 

0 22114 0 51 3646 1754 589 28154 

 
Таблиця 4. Структура кредитів за видами економічної діяльності 

                                                                                                             (тис. грн.) 

Ря-

док 
Вид економічної діяльності 

Звітний період Попередній період 

сума % сума % 
1 2 3 4 5 6 
1 Державне управління 0 0 0 0 
2 Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 
70 055 31% 70 656 32% 

3 Операції з нерухомим майном, 

оренда, інжиніринг та надання 

послуг 
38 966 17% 39 562 18% 

4 Торгівля, ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів 

особистого вжитку  
94 514 42% 89 514 40% 

5 Сільське господарство, мисливство, 

лісове господарство  
167 0% 532 0% 

6 Фізичні особи 12 830 6% 13 657 6% 
7 Інші  7 923 4% 9 765 4% 
8 Усього кредитів та заборгованості 

клієнтів без резервів 
224 455 100% 223 686 100% 

 
Таблиця  5. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за звітний період                                                                                              

          (тис. грн.) 

Ря- 
до
к 

Назва статті 

Кред
ити, 

надан
і ор-

ганам 
держа
вної 

влади 
та 

місце
вого 

самов
рядув
ання 

Креди-
ти, 

надані 
юри-

дичним 
особам 

Кре
ди-
ти, 

нада
ні за 
опе
ра-

ціям
и 

реп
о 

Креди-
ти, 

надані 
фізичн

им 
особам-
підпри-
ємцям 

Іпо-
течні 
кре-
дити 
фі-

зич-
них 
осіб 

Креди
-ти, 

надані  
фізич-
ним 

особа
м на 

поточ-
ні 

пот-
реби 

Інші 
кре-

дити, 
надан

і 
фізич
ним 

особа
м 

Усьо-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Незабезпечені кредити 0 0 0 0 1997 882 0 2 879 

2 Кредити, забезпечені  

2.1 грошовими коштами 0 0 0 0 0 82 0 82 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.2 цінними паперами 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 нерухомим майном  0 116081 0 4092 3266 3529 430 127398 

2.3

.1 
у т. ч. житлового 

призначення 
0 18450 0 839 2558 1513 430 23790 

2.4 гарантіями і 

поручительствами 
0 5598 0 0 0 755 0 6353 

2.5 іншими активами 0 85854 0 0 0 622 1267 87743 

3 Усього кредитів та 

заборгованості 

клієнтів без резервів 
0 207533 0 4092 5263 5870 1697 224455 

 

Таблиця 6. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за попередній період 

          (тис. грн.) 

Ря- 
док 

Назва статті 

Креди-

ти, 

надані 

органа

м дер-

жавної 

влади 

та міс-

цевого 

само-

вряду-

вання 

Креди-

ти, 

надані 

юри-

дичним 

особам 

Креди

-ти, 

надані 

за 

опера-

ціями 

репо 

Креди-

ти, 

надані 

фі-

зичним 

особам-

підпри-

ємцям 

Іпо-

течні 

кре-

дити 

фі-

зич-

них 

осіб 

Креди

-ти, 

надані  

фізич-

ним 

особа

м на 

поточ-

ні 

пот-

реби 

Ін- 

ші 

кред

ити, 

нада

ні фі-

зич 

ним 

особ

ам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Незабезпечені 

кредити 
0 160 0 0 1763 850 0 2773 

2 
Кредити, 

забезпечені 
 

2.1 
грошовими 

коштами 
0 371 0 0 0 50 0 421 

2.2 
цінними 

паперами 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 
нерухомим 

майном  
0 103715 0 811 4103 3303 553 112485 

2.3.1 
у т. ч. 

житлового 

призначення 
0 16748 0  236 2596 1861  0 21441 

2.4 
гарантіями і 

поручительства

ми 
0 0 0 0 0 1218 0 1218 

2.5 
іншими 

активами 
0 104882 0 90 0 358 1459 106789 

3 

Усього кредитів 

та 

заборгованості 

клієнтів без 

резервів 

0 209128 0 901 5866 5779 2012 223686 

 
 

 

 

 



 

Таблиця 7. Аналіз кредитної якості кредитів за звітний період 

                                                                                                                                          (тис. грн.) 

Ря-

док 
Назва статті 

Кредити,  

надані 

юридич-

ним осо-

бам 

Кред

ити,  

нада

ні за 

опер

ація

ми 

репо 

Кредити, 

надані 

фі-

зичним 

особам-

підпри-

ємцям 

Іпотеч

ні 

креди 
ти 

фізич

них 

осіб 

Кредити,  

надані 

фізични

м особам 

на 

поточні 

потреби 

Інші 

креди

ти, 

надан

і 

фізич

ним 

особа

м 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Непрострочені  та не 

знецінені 
141182 0 4092 2010 4285 1239 152808 

1.1 
кредити середнім 

компаніям  
69743 0 0 0 0 0 69743 

1.2 
кредити малим 

компаніям 
71439 0 0 0 0 0 71439 

1.3 
інші кредити 

фізичним особам 
0 0 4092 2010 4285 1239 11626 

2 

Знецінені кредити, 

які оцінені на 

індивідуальній 

основі 

66351 0 0 3253 1585 458 71647 

2.1 
без затримки 

платежу      
53780 0 0 0 388 458 54626 

2.2 
із затримкою 

платежу     до 31 дня 
2237 0 0 197 0 0 2434 

2.3 
із затримкою 

платежу     від  32 до 

92 днів 
0 0 0 0 0 0 0 

2.4 
із затримкою 

платежу     від 93 до 

183 днів 
0 0 0 0 0 0 0 

2.5 
із затримкою 

платежу    від 184 до 

365 (366) днів 
0 0 0 0 0 0 0 

2.6 
із затримкою 

платежу більше ніж  

366 (367)  днів 
10334 0  3056 1197  14587 

3 
Загальна сума 

кредитів до 

вирахування резервів 
207533 0 4092 5263 5870 1697 224455 

4 
Резерв під 

знецінення за 

кредитами 
(15761) 0 (41) (3172) (1824) (443) (21241) 

5 
Усього кредитів за 

мінусом резервів 
191772 0 4051 2091 4046 1254 203214 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 8 Аналіз кредитної якості кредитів за попередній період  

                                                                                                                                          (тис. грн.) 

Ря-

док 
Назва статті 

Кредити,  

надані 

юридичн

им 

особам 

Кред

ити,  

нада

ні за 

опер

ація

ми 

репо 

Кредити, 

надані 

фізични

м 

особам-

підпри-

ємцям 

Іпо-

течні 

кре-

дити 

фізич-

них 

осіб 

Кредити,  

надані 

фізич-

ним 

особам 

на 

поточні 

потреби 

Інші 

кредит

и, на-

дані 

фізичн

им 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Непрострочені  та 

не знецінені 
142087 0 604 2097 3626 1356 149770 

1.1 кредити середнім 

компаніям 
78996 0 0 0 0 0 78996 

1.2 кредити малим 

компаніям 
63091 0 0 0 0 0 63091 

1.3 інші кредити 

фізичним особам 
0 0 604 2097 3626 1356 7683 

2 Знецінені кредити, 

які оцінені на 

індивідуальній 

основі 

67041 0 297 3770 2152 656 73916 

2.1 без затримки 

платежу      
55352 0 297 8 683 103 56443 

2.2 із затримкою 

платежу     до 31 

дня 

421 0 0 198 0 553 1172 

2.3 із затримкою 

платежу     від  32 

до 92 днів 

0 0 0 0 271 0 271 

2.4 із затримкою 

платежу     від 93 

до 183 днів 

0 0 0 0 0 0 0 

2.5 із затримкою 

платежу    від 184 

до 365 (366) днів 

2884 0 0 0 0 0 2884 

2.6 із затримкою 

платежу більше 

ніж  366 (367)  днів 

8384 0 0 3564 1198 0 13146 

3 Загальна сума 

кредитів до 

вирахування 

резервів 

209128 0 901 5867 5778 2012 223686 

4 Резерв під 

знецінення за 

кредитами 

(22114) 0 (51) (3646) (1754) (589) (28154) 

5 Усього кредитів за 

мінусом резервів 
187014 0 850 2221 4024 1423 195532 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 9. Вплив вартості застави на якість кредиту на звітну дату 

     (тис. грн.) 

Ря-

док 
Назва статті 

Балансова 

вартість 

кредитів 

Очікувані  

грошові 

потоки від 

реалізації 

заставленого 

забезпечення 

Вплив 
застави 

1 2 3 4 5 = 3 - 4 
1 Кредити, надані органам державної влади та 

місцевого самоврядування  
0 0 0 

2 Кредити, надані юридичним особам  207 533 767 299 (559766) 
3 Кредити, надані фізичним особам-підприємцям 4 092 15 242 (11150) 
4 Іпотечні кредити фізичних осіб 5 263 22 448 (17185) 
5 Кредити, надані фізичним особам на поточні 

потреби  
5 870 26 869 (20999) 

6 Інші кредити фізичним особам 1 697 12 667 (10970) 
7 Усього кредитів  224 455 844 525 (620070) 

 

Таблиця 10. Вплив вартості застави на якість кредиту за попередній період  

  (тис. грн.) 

Ря-

док 
Назва статті 

Балансова 

вартість 

кредитів 

Очікувані  

грошові 

потоки від 

реалізації 

заставленого 

забезпечення 

Вплив 
застави 

1 2 3 4 5 = 3 - 4 
1 Кредити, надані органам державної влади та 

місцевого самоврядування  
   

2 Кредити, надані юридичним особам  209128 824365 (615237) 
3 Кредити, надані фізичним особам-підприємцям 901 3475 (2574) 
4 Іпотечні кредити фізичних осіб 5866 27377 (21511) 
5 Кредити, надані фізичним особам на поточні 

потреби  
5778 31211 (25433) 

6 Інші кредити фізичним особам 2013 24744 (22731) 
7 Усього кредитів  223686 911172 (687486) 

 
Примітка 9. Цінні папери в портфелі банку на продаж 

 

Таблиця 1. Цінні папери в портфелі банку на продаж  

(тис. грн.) 
Ря-

док 
Назва статті 

Звітний 

період 
Попередній 

період 
1 2 3 4 
1 Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком 77 2 

1.2 справедлива вартість яких визначена за розрахунковим 

методом 
0 2 

2 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
0 0 

3 Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів 77 2 

 

 

 

 



 

Таблиця 2. Основні інвестиції в акції та інші цінні папери з нефіксованим  прибутком 

в портфелі банку на продаж  

                                                                                                  (тис. грн.) 

Рядок Назва компанії Вид діяльності 
Країна 

реєстрації 

Справедлива вартість 
звітний 

період 
попередній 

період 
1 2 3 4 5 6 

1 ПрАТ “УМВБ” 
66.11 Управління 

фінансовими 

ринками 
Україна 0 2 

2 
ПрАТ СК 

“УКРНАФТОГАЗ” 

Код КВЕД 66.19 

Інша допоміжна 

діяльність у сфері 

фінансових послуг, 

крім страхування та 

пенсійного 

забезпечення 

(основний) 

Україна 77 0 

 Усього   77 2 

 
У консолідованому Звіті про фінансовий стан (Консолідованому балансі) Банківської 

групи у рядку “Цінні папери в портфелі банку на продаж” зазначена сума 77 тис. грн., яка 

складається з фінансових інвестицій ПрАТ СК “ОНІКС” доступних для продажу. Протягом 

2016 року та в попередніх періодах збиток від зменшення корисності цих фінансових 

інвестицій Страховою компанією не визнавався. 

Станом на 31 грудня 2016 року Банківська група не мала цінних паперів в портфелі 

банку на продаж заявлених, як забезпечення зобов’язань.  

 

Примітка 10. Цінні папери в портфелі банку до погашення 

 

Таблиця 1. Цінні папери в портфелі банку до погашення      

                                                                                                                                (тис. грн.) 
Ря-

док 
Назва статті 

Звітний 

період 
Попередній 

період 
1 2 3 4 
1 Депозитні сертифікати НБУ 117 158 80 039 
2 Облігації внутрішньої державної позики  3 067  
3 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку 

до погашення 
0 0 

4 Усього цінних паперів у портфелі банку до погашення за 

мінусом резервів 
120 225 80 039 

 
У рядку 3 “Облігації внутрішньої державної позики” зазначена сума 3 067 тис. грн., 

яка складається з фінансових інвестицій ПрАТ СК “ОНІКС”, що утримуються Страховою 

компанією до погашення та обліковуються за амортизованою собівартістю.  

Строк погашення зазначених цінних паперів (облігацій внутрішньої державної 

позики) ПрАТ СК “ОНІКС” на суму 2 616 тис. грн. настає у 2017 році, та на суму  451 тис. 

грн. – у 2019 році.  

 

 

 

 

 



 

Таблиця 2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку до 

погашення за звітний період                                    

(тис. грн.) 

Ря-

док 
Назва статті 

Облігації 

внутрішньої 

державної 

позики, 

Депозитні 

сертифікати 

НБУ 

Облігації 

місцевих 

позик 

Облігації 

підпри-

ємств 
Векселі Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Боргові цінні папери 

непрострочені та 

незнецінені 
120 225 0 0 0 120 225 

1.1 
Державні установи та 

підприємства 
120 225 0 0 0 120 225 

2 
Резерв під знецінення 

цінних паперів у портфелі 

банку до погашення 
0 0 0 0 0 

3 

Усього боргових цінних 

паперів у портфелі банку до 

погашення за мінусом 

резервів 

120 225 0 0 0 120 225 

 
У рядку 1 враховані облігації внутрішньої державної позики, що належать Страховій 

компанії та Депозитні сертифікати НБУ, що належать Банку. Зазначені ціні папери мають 

найвищу категорію якості. Тому резерви для цього портфелю не нараховувались. 

  

Таблиця 3. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку до 

погашення за попередній період                                    

(тис. грн.) 

Ря-

док 
Назва статті 

Депозитні 

сертифікати 

НБУ 

Облігаці

ї місце-

вих 

позик 

Облігації 

підпри-

ємств 

Век 

селі 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Боргові цінні папери 

непрострочені та незнецінені 
80039 0 0 0 80039 

1.1 
Державні установи та 

підприємства 
80039 0 0 0 80039 

2 
Резерв під знецінення цінних 

паперів у портфелі банку до 

погашення 
0 0 0 0 0 

3 
Усього боргових цінних паперів у 

портфелі банку до погашення за 

мінусом резервів 
80039 0 0 0 80039 

 

Примітка 11. Основні засоби та нематеріальні активи 

 

На вимогу МСБО 16 “Основні засоби” та МСБО 38 “Нематеріальні активи” у 

примітках до фінансової звітності розкривається наступна інформація щодо основих засобів 

та нематеріальних активів, які належать учасникам Банківської групи: 

 

 

 



 

 

Таблиця 1. Основні засоби та нематеріальні активи  

       (тис. грн.) 
Р

я
д
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Г
у

д
в
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У
сь

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Балансова 

вартість на 

початок 

попереднь

ого 

періоду 

42 8447 461 233 305 15 0 0 0 11 0 9514 

1.1. 

первісна 

(переоціне

на) вар-

тість 

42 21939 3393 349 1545 31 0 898 0 1093 0 29290 

1.2. 

знос на по-

чаток по-

передньо-

го періоду 

0 (13492) (2932) (116) (1240) (16) 0 (898) 0 (1082) 0 (19776) 

2 
Надходже

ння 
0 0 110 0 71 0 0 130 0 29 0 340 

3 

Капітальні 

інвестиції 

на добудо-

ву основ-

них засо-

бів та 

вдосконал

ення нема-

теріальних 

активів 

0 0 22 0 0 0   310 0 0 0 332 

4 Вибуття  0 0 (12) 0 0 0 0 0 0 0 0 (12) 

5 

Амортизац

ійні 

відрахуван

ня 

0 (1376) (186) (70) (73) (3) 0 (139) 0 (20) 0 (1867) 

6 

Балансова 

вартість на 

кінець 

попереднь

ого періо-

ду (на 

початок 

звітного 

періоду) 

42 7071 395 163 303 12 0 301 0 20 0 8307 

6.1. 

первісна 

(переоціне

на) 

вартість 

42 21939 3510 349 1608 31 0 1203 0 1122 0 29804 

6.2. 

знос на 

кінець 

попереднь

ого 

періоду 

(на 

початок 

звітного 

періоду) 

0 (14868) (3115) (186) (1305) (19) 0 (902) 0 (1102) 0 (21497) 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

7 
Надходже

ння 
1309 17788 1454 30 1120 59 0 720 7127 7476 0 37083 

7.1. 

в тому 

числі в 

результаті 

об'єднання 

компаній 

1309 17788 617 30 984 59 
 

0 
549 5 363 0   21704 

8 

Капітальні 

інвестиції 

на 

добудову 

основних 

засобів та 

вдосконал

ення 

нематеріал

ьних 

активів 

0 10 101 0 0 0   36 0 9 0 156 

9 Вибуття  0 0 0 0 0 0 0 0 (7122) 0 0 (7122) 

10 

Амортизац

ійні 

відрахуван

ня 

0 (1589) (274) (73) (140) (3) 0 (349) 0 (280) 0 (2708) 

11 

Балансова 

вартість на 

кінець 

попереднь

ого 

періоду 

(на 

початок 

звітного 

періоду) 

1 351 23280 1676 120 1283 68 0 708 5 7225 0 35716 

11.1

. 

первісна 

(переоціне

на) 

вартість 

1 351 45870 5711 632 5031 137 0 3295 5 8698 0 70730 

11.2

. 

знос на 

кінець 

попереднь

ого 

періоду 

(на 

початок 

звітного 

періоду) 

0 (22590) (4035) (512) (3748) (69) 0 (2587) 0 (1473) 0 (35014) 

 

Основні засоби, стосовно яких є передбачені законодавством України обмеження 

щодо володіння, користування та розпорядження в учасниках Банківської групи – відсутні.  

Учасники Банківської групи не мають оформлених у заставу основних засобів та 

нематеріальних активів.  

Основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція 

тощо) – Учасники Банківської групи також не мають.  

Основних засобів отриманих за рахунок цільового використання упродовж звітного 

періоду не було. 

Сум компенсації від третіх сторін за об’єкти основних засобів, корисність яких 

зменшилася, або які були втрачені чи передані, що включається до прибутку чи збитку не 

було.   

Учасники Банківської групи не мають нематеріальних активів, щодо яких є 

обмеження права власності. 

В Учасниках Банківської групи немає створених нематеріальних активів. 



 

Сума збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникають у 

результаті переоцінок, а також унаслідок збитків від зменшення корисності, визнаних або 

сторнованих безпосередньо у власному капіталі - 0,00 грн. 

 

Примітка 12. Інші фінансові активи 

 

Таблиця 1. Інші фінансові активи 

(тис. грн.) 
Ря-

док 
Назва статті Примітки 

Звітний 

період 
Попередній 

період 
1 2 3 4 5 

1 
Дебіторська заборгованість за операціями з 

платіжними картками 
 556 514 

2 Інші фінансові активи  23 35 

3 
Резерв під знецінення інших фінансових 

активів 
 (16) (29) 

4 
Усього інших фінансових активів за 

мінусом резервів 
 563 520 

 

В рядку 3 “Інші фінансові активи” колонки “Звітний період” зазначено суму 

дебіторської заборгованості по нарахованих доходів за РКО - 2 тис.грн., послуги зберігача – 

5 тис.грн.) та суму прострочених нарахованих доходів за послуги зберігача - 16 тис. грн. 

В рядку 3 “Інші фінансові активи” колонки “Попередній період” зазначено суму 

дебіторської заборгованості по нарахованих доходів за РКО – 2 тис. грн., послуги зберігача 

5 тис. грн. та суму прострочених нарахованих доходів за послуги зберігача - 28 тис. грн. 
 

Таблиця 2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за звітний 

період 

                                                                                                                                 (тис.грн.) 

Рядо

к 
Рух резервів 

Дебітор-

ська за-

борго-

ваність 

за цін-

ними 

папера-

ми 

Дебітор-

ська за-

борго-

ваність 

за фіна-

нсовим 

лізин-

гом (ор-

ендою) 

 

Дебітор-

ська за-

боргова-

ність за 

операція

ми з пла-

тіжними 

карткам

и 

Дебітор-

ська за-

борго-

ваність 

за опера-

ціями з 

інозем-

ною 

валютою 

Грошові 

кошти з 

обмеже-

ним 

правом 

корис-

тування 

Інш

і 

фін

ан-

сові 

акт

иви 

Усьо-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Залишок станом на 

початок періоду 
0 0 0 0 0 29 29 

2 

Збільшення/(змен

шення) резерву 

під знецінення 

протягом періоду 

0 0 0 0 0 (13) (13) 

3 
Залишок   станом 

на кінець періоду 
0 0 0 0 0 16 16 

 
 

 

 

 



 

Таблиця 3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 

попередній період  

 (тис. грн.)     

Ря-

док 
Рух резервів 

Дебітор-

ська за-

борго-

ваність 

за цін-

ними 

папера-

ми 

Дебітор-

ська за-

борго-

ваність 

за 

фінансо-

вим лі-

зингом 

(орендо

ю) 

Дебітор-

ська за-

боргова-

ність за 

операція

-ми з 

пла-

тіжними 

карткам

и 

Дебітор-

ська за-

борго-

ваність 

за опера-

ціями з 

інозем-

ною 

валютою 

Грошов

і кошти 

з 

обмеже

-ним 

правом 

корис-

тування 

Інші 

фіна

н-

сові 

акти

ви 

Усьо-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Залишок станом на 

початок періоду 
0 0 0 0 0 

 
46 
 

 
46 
 

2 

Збільшення/(змен

ше-ння) резерву 

під знецінення 

протягом періоду 

0 0 0 0 0 
(17) 

 
(17) 

 

3 
Залишок   станом 

на кінець періоду 
0 0 0 0 0 

 
29 
 

 
29 
 

 

Таблиця  4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за звітний період 

                         

(тис. грн.) 

Ря-

док 
Назва статті 

Дебіто

рська 

заборг

ованіс

ть за 

цінним

и 

папера

ми 

Дебіто

рська 

заборг

ованіс

ть за 

фінанс

овим 

лізинг

ом 

(оренд

ою) 

Дебіто

рська 

заборг

ованіс

ть за 

операц

іями з 

платіж

ними 

картка

ми 

Дебіто

рська 

заборг

ованіс

ть за 

операц

іями з 

інозем

ною 

валюто

ю 

Грошо

ві 

кошти 

з 

обмеж

еним 

правом 

корист

ування 

Інші 

фінанс

ові 

активи 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Непрострочена та 

незнецінена 

заборгованість 
0 0 0 0 0 7 7 

1.1 середні компанії 0 0 0 0 0 7 7 

2 
Інша дебіторська 

заборгованість 
0 0 556 0 0 0 556 

3 

Заборгованість 

знецінена на 

індивідуальній основі із 

затримкою платежу 

0 0 0 0 0 16 16 

3.1 
більше ніж  366 (367) 

днів 
0 0 0 0 0 16 16 

4 
Усього інших 

фінансових активів до 

вирахування резерву 
0 0 556 0 0 23 579 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
Резерв під знецінення 

інших фінансових 

активів 
0 0 0 0 0 (16) (16) 

6 
Усього інших 

фінансових активів за 

мінусом резерву 
0 0 556 0 0 7 563 

 

Таблиця 5 “Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за попередній період” 

(тис. грн.) 

Ря-

до

к 
Назва статті 

Дебіто

р-ська 

за-

борго-

ваність 

за цін-

ними 

папе-

рами 

Дебітор-

ська за-

борго-

ваність 

за фі-

нансо-

вим лі-

зингом 

(орен-

дою) 

Дебітор-

ська за-

боргова-

ність за 

операція-

ми з пла-

тіжними 

картками 

Дебітор-

ська за-

борго-

ваність 

за опера-

ціями з 

інозем-

ною 

валютою 

Грошові 

кошти з 

обмеже-

ним 

правом 

корис-

тування 

Інші 

фінан

-сові 

актив

и 

Усьо-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Непрострочена та 

незнецінена 

заборгованість 
0 0 0 0 0 7 7 

1.1 середні компанії 0 0 0 0 0 7 7 

2 
Інша дебіторська 

заборгованість 
0 0 514 0 0 0 514 

3 

Заборгованість 

знецінена на 

індивідуальній 

основі із затримкою 

платежу 

0 0 0 0 0 28 28 

3.1 
більше ніж  366 

(367) днів 
0 0 0 0 0 28 28 

4 

Усього інших 

фінансових активів 

до вирахування 

резерву 

0 0 514 0 0 35 549 

5 
Резерв під 

знецінення інших 

фінансових активів 
0 0 0 0 0 (29) (29) 

6 
Усього інших 

фінансових активів 

за мінусом резерву 
0 0 514 0 0 6 520 

 
 

 

 

 

 

 



 

Примітка 13. Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 

 Таблиця 1. Інвестиції в асоційовані компанії 

(тис.грн.) 

Рядок Назва статті 
Звітний 

період 

Попередній 

період 

1 2 3 4 

1 Балансова вартість на початок періоду 0 0 

2 Справедлива вартість придбаних чистих активів 

асоційованої компанії 
40 605 0 

3 Частка прибутку асоційованих компаній 178 0 

4 Балансова вартість на кінець періоду 40 783 0 

 

 Таблиця 2. Загальна інформація щодо частки участі Банківської групи та фінансових 

показниках асоційованих компаній за звітний період 

(тис.грн.) 

Рядок 
Найменування 

компанії 

Загальна 

сума 

активів 

Загальна 

сума 

зобов'язань 

Дохід 
Прибуток 

чи (збиток) 

Частка 

участі, % 

Країна 

реєстрації 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ТОВ “Градосфера” 95 209 4 409 11 840 397 44,92 Україна 

 Усього       

 

В таблиці 2 наведена інформація щодо доходу та прибутку асоційованої компанії за 

період з 15.08.2016р. до 31.12.2016, а щодо активів – станом на 31.12.2016. Загальна 

інформація щодо частки участі консолідованої групи та фінансових показників 

асоційованих компаній за попередній період не складається, у зв’язку з тим, що група була 

створена 15 серпня 2016 року.  
 
Примітка 14. Інші активи 

 
Таблиця 1. Інші активи 

(тис. грн.) 

Ря-

док 
Назва статті 

При-

мітки 

 
Звітний період 

Попередній 

період 

     
1 2 3 4 5 

1 Дебіторська заборгованість з придбання активів  74 0 

2 Передоплата за послуги/товари  978 1 193 

3 Дорогоцінні метали  0 0 

4 
Майно, що перейшло у власність банку як 

заставодержателя 
 0 0 

5 Інші активи  14 742 402 

6 Резерв під інші активи  -1 533 0 

7 Усього інших активів за мінусом резервів  14 261 1 595 
             

Банком було ретроспективно скориговано розподіл інших активів за попередній 
період в сумі 1123 тис. грн., яка була перенесена з рядка “Інші активи” до рядка 
“Передоплата за послуги/товари”. 

 
 
 



 

Розшифровка рядка 5 “Інші активи” Таблиці 1. Інші активи  
(тис. грн.) 

Рядо

к 
Найменування статті 

Звітний  

період 

Попередній 

період 

1 2 3 4 

5.1 ПММ на  зберіганні 355 0 

5.2 
Підзвіт співробітникам банку 

 
470 343 

5.3 
Витрати майбутніх періодів 

 
4 59 

5.4 
Запаси учасника банківської групи 

 
107 0 

5.5 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги учасника банківської групи 

 

8 121 

0 

5.6 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

інших податків учасника банківської групи 

 

152 

0 

5.7 

Інша поточна дебіторська заборгованість учасника 

банківської групи 

 

1 127 

0 

5.8 

Витрати майбутніх періодів учасника банківської 

групи 

 

3 

0 

5.9 

Частка перестраховика у страхових резервах 

учасника банківської групи 

 

3 004 

0 

5.10 Інші оборотні активи учасника банківської групи 1 399 
0 

 Усього 14 742 402 

  

Таблиця 2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів   

(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів 

Дебіторська 

заборгованість з 

придбання 

активів 

Передоплата 

за послуги 

Інші 

активи 

1 2 3 4 5 

1 
Залишок станом на початок періоду 

 
0 0 0 

2 

(Збільшення)/ зменшення резерву під 

знецінення протягом періоду 

 

0 (1) (1532) 

3 
Залишок станом на кінець періоду 

 
0 (1) (1532) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Примітка 15. Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття  

 

Таблиця 1. Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 

(тис. грн.) 

Ря-

док 

Назва статті Звітний 

період 

Попередній 

період 

1 2 3 4 

Необоротні активи, утримувані для продажу 

1 Основні засоби 0 681 

2 Усього необоротних активів, утримуваних для продажу 0 681 

 

У 2016 році Банк виконав програму продажу активів, утримуваних для продажу. 

Станом на 31 грудня 2016 року необоротних активів, утримуваних для продажу Банк не має. 

Станом на 31 грудня 2015 року сума необоротних активів, утримуваних для продажу 

становить 681 тис. грн.  
 

Розшифровка рядка 1 Таблиці 1 “ Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття” 

 

№ 

п/п 
Об’єкти 

Балансова 

вартість в тис. 

грн. 

1 2 3 

1 будівля котельні 284,1 кв.м 44 

2 будівлі гаражів 309,8 кв.м 42 

3 будівлі матеріального складу 476,3 кв.м 64 

4 будівлі консервного цеху 866,9 кв.м 116 

5 будівлі цехів меду, гірчиці та хрону 657,7 кв.м + 43,7 кв.м. 94 

6 земельна ділянка площею 0,1000 га 321 

  Всього 681 

 
Примітка 16. Кошти клієнтів 

 
Таблиця 1. Кошти клієнтів 

(тис. грн.) 
Рядок Назва статті Звітний період Попередній період 

1 2 3 4 

1 Державні та громадські організації 712 1 015 

1.1 поточні рахунки 655 948 

1.2 строкові кошти 57 67 

2 Інші юридичні особи 96 048 117 879 

2.1 поточні рахунки 80 891 96 243 

2.2 строкові кошти 15 157 21 636 

3 Фізичні особи 83 369 54 293 

3.1 поточні рахунки 28 281 11 054 

3.2 строкові кошти 55 088 43 239 

4 Усього коштів клієнтів 180 129 173 187 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності 

(тис. грн.) 

Ря-

док 
Вид економічної діяльності 

Звітний період Попередній період 

сума % сума % 
1 2 3 4 5 6 
1 Державне управління 0 0 0 0 
2 Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 
520 0% 800 1% 

3 Операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та надання послуг 
9 256 5% 8 778 5% 

4 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових 

виробів та предметів особистого вжитку  
36 469 20% 55 852 32% 

5 Сільське господарство, мисливство, 

лісове господарство  
4 130 3% 6 246 4% 

6 Фізичні особи 83 369 46% 54 293 31% 
7 Інші  46 385 26% 47 218 27% 
8 Усього коштів клієнтів 180 129 100% 173 187 100% 

 

Примітка 17. Резерви за зобов’язаннями 

 

Таблиця 1. Зміни резервів за зобов’язаннями за звітний період                       

(тис. грн.) 
Ря-

док 
Рух резервів 

При-

мітки 
Кредитні 

зобов’язання 
Податкові 

ризики 
Інші Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Залишок на початок періоду   60 0 0 60 

2 Формування  та/або збільшення 

резерву 
 

0 0 0 0 

3 Інший рух  0 0 0 0 

4 Залишок на кінець періоду  60 0 0 60 
 

Зобов’язаннями з кредитування, що надані клієнтам, в основному є відкличними  і не 

спричиняють кредитний ризик,адже умовами договору забезпечується широкий спектр 

подій-підстав якими визначено безумовне право Банку без попереднього повідомлення 

боржника в односторонньому порядку відмовитися від подальшого виконання взятих на 

себе зобов’язань, у тому числі в разі погіршення фінансового стану боржника та/або 

несвоєчасного виконання ним договірних зобов’язань перед Банком. Формування резерву за 

такими зобов’язаннями не здійснюється, оскільки немає ймовірності вибуття ресурсів, які 

втілюють у собі економічні вигоди, для виконання цих зобов’язань. 

Резерви за наданими фінансовими зобов’язаннями є забезпеченням їх виконання в 

майбутньому, що визнається в балансі Банку як зобов’язання та свідчить про можливі 

втрати внаслідок вибуття ресурсів, пов’язаного з виконанням Банку таких фінансових 

зобов’язань. Резерви за зобов’язаннями визнаються, якщо внаслідок певної дії в минулому 

Банк має юридичні або добровільно взяті на себе зобов’язання, для врегулювання яких з 

великим ступенем ймовірності буде потрібен відплив ресурсів, що втілюють у собі майбутні 

економічні вигоди, і які можна оцінити з достатнім ступенем надійності. Банк формує 

резерв, коли розглядає вибуття ресурсів чи іншу подію як ймовірну, якщо більш можливо, 

що подія відбудеться, ніж не відбудеться, тобто ймовірність того, що подія відбудеться, 

перевищує ймовірність того, що подія не відбудеться. 

Резерви за зобов’язаннями були сформовані за гарантіями,  наданими Банком 

клієнтам. Гарантії являють собою безвідкличні гарантії того, що банк здійснить платіж на 

користь третьої сторони у випадку невиконання клієнтом своїх зобов’язань, та несуть ризик, 

пов’язаний з дефолтом клієнта або його неспроможністю виконати договір з третьою 



 

стороною. Банк оцінює надані зобов’язання під час первісного визнання. Банк коригує 

балансову вартість фінансового зобов’язання на будь-які винагороди, комісії.  Суму комісії, 

яку отримано за надання гарантії, Банк амортизує лінійним методом протягом строку дії 

зобов’язання. 
 

Примітка 18. Інші фінансові зобов’язання 
 
Таблиця 1. Інші фінансові зобов’язання 

(тис. грн.) 
Ря-

док 
Назва статті Примітка Звітний 

період 
Попередній 

період 
1 2 3 4 5 
1 Кредиторська заборгованість за операціями з 

платіжними картками 
 

735 332 

2 Кредиторська заборгованість за операціями з 

іноземною валютою 
 

5071 7308 

3 Інші фінансові зобов’язання  241 254 

4 Усього інших фінансових зобов’язань  6 047 7 894 
 

Розшифровка рядка 3 Таблиці 1 “Інші фінансові зобов’язання” 
                                                                                                                                           (тис. грн.) 

Операція Звітний період Попередній період 

1 2 3 

Кредиторська заборгованість по платежах 0 1 

Залишки по недіючих рахунках 144 94 

Податок на пасивні доходи 0 58 

Кредитові суми до з"ясування 78 93 

Нараховані витрати 19 8 

Усього 241 254 

 

Примітка 19. Інші зобов’язання   
 
Таблиця 1. Інші зобов’язання 

 (тис. грн.) 
Ря-

док 
Назва статті Примітки 

Звітний 

період 
Попередній 

період 
1 2 3 4 5 

1 
Кредиторська заборгованість за податками та 

зборами, крім податку на прибуток 
 76 40 

2 
Кредиторська заборгованість за 

розрахунками з працівниками банку 
 1 10 

3 
Кредиторська заборгованість з придбання 

активів 
 0 155 

4 Доходи майбутніх періодів  37 28 

5 Інша заборгованість  19 867 1 000 

6 Усього  19 981 1 233 

 
 
 
 
 
 



 

Розшифровка рядка 5 “ Інша заборгованість” Таблиці 1 “ Інші зобов’язання”  
(тис. грн.) 

Операція 
Звітний  
період 

Попередній 

період 

1 2 3 

Забезпечення оплати відпусток 1 166 891 

Кредиторська заборгованість за збором до ФГВФО 135 105 

Кредиторська заборгованість за послуги SWIFT 5 4 

Страхові резерви учасника банківської групи 10 716 0 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги учасника банківської групи 
590 0 

Поточна кредиторська заборгованість з інших податків 

учасника банківської групи 
14 0 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 

учасника банківської групи 
15 0 

Забезпечення оплати відпусток учасника банківської групи 267 0 

Інші поточні зобов'язання учасника банківської групи 6 959 0 

Усього 19 867 1 000 

 
Примітка 20. Статутний капітал та емісійні  різниці (емісійний дохід) 
 

У зв’язку із відсутністю у Банківській групі материнської компанії статутний капітал 

Банківської групи розраховується шляхом додавання статутних капіталів учасників Групи та 

виключення внутрішньогрупових операцій. 
 

Таблиця 1. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід) 
                                                                                                                                 (тис. грн.) 

Рядок Назва статті 

Кількість 

акцій в 

обігу 

(тис.шт.) 

Прості 

акції 
Емісійні різниці 

1 2 3 4 5 

1 Залишок на початок попереднього періоду 1 060 120 384 535 

2 Витрати на реєстрацію емісії акцій   -50 

3 Створення банківської групи 7 000 25 200 0 

4 Залишок на кінець  звітного періоду 8 060 145 584 485 

  

У 2016 році відбувалася підготовка до додаткової емісії акцій учасника Банківської 

групи – ПАТ ПФБ, що має відбутися у 2017 році. Витрати на оформлення додаткового 

випуску акцій Банку склали 50 тис. грн. Загальна кількість акцій Банку у 2016 році 

залишилась незмінною – 1 060 тис. штук. Номінальна вартість однієї акції – 113,57 грн. 

Всі випущені Банком акції є простими, повністю сплаченими і надають акціонерам 

наступні права: брати участь в управлінні справами Банку в порядку, визначеному чинним 

законодавством України та Статутом; брати участь у розподілі прибутку Банку та 

одержувати дивіденди відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів; отримувати 

інформацію про діяльність Банку в обсягах, визначених чинним законодавством України. 



 

Банк не випускав привілейовані акції. 

Банк не випускав акцій, призначених для випуску за умовами опціонів і контрактів з 

продажу. 

Банк не викупляв свої акції, не проводив злиття з іншими компаніями на ринку 

України та за її межами, не проводив іншу реорганiзацiю. 

Статутний капітал Страхової компанії сформовано за рахунок вкладів учасників 

фізичних осіб – контролерів Банківської групи та товариства з обмеженою  

відповідальністю. Загальна кількість акцій Страхової компанії станом на 31.12.2016р. 

становить – 7 000 тис. штук. Номінальна вартість однієї акції – 3,60 грн. 

 

 Примітка 21. Аналіз активів та зобов’язань за строками їх погашення 
 
Таблиця 1. Аналіз активів та зобов’язань за строками їх погашення* 

 (тис. грн.) 

Рядок Назва статті 
При-

мітки 

Звітний період Попередній період 

менше 

ніж 12 

місяців 

більше 

ніж 12 

місяців 
усього 

менше 

ніж 12 

місяців 

більше 

ніж 12 

місяців 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АКТИВИ 

1 
Грошові кошти та 

їх еквіваленти 
 66 287 0 66 287 50 552 0 50 552 

2 
Кошти в інших 

банках 
 26 180 0 26 180 2 267 0 2 267 

3 

Кредити та 

заборгованість 

клієнтів 

 

 54 931 148 283 203 214 91 011 104 521 195 532 

4 
Цінні папери в 

портфелі банку на 

продаж 
 0 77 77 2 0 2 

5 
Цінні папери в 

портфелі банку до 

погашення* 
 119 774 451 120 225 80 039 0 80 039 

6 

Довгострокові 

фінансові 

інвестиції: які 

обліковуються за 

методом участі в 

капіталі інших 

підприємств 

13 0 40 783 40 783 - - - 

7 

Дебіторська 

заборгованість за 

поточним 

податком на 

прибуток 

 1 072 0 1 072 1 106 0 1 106 

8 
Основні засоби та 

нематеріальні 

активи 
 0 35 716 35 716 0 8 307 8 307 

9 
Інші фінансові 

активи 
 563 0 563 520 0 520 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Інші активи  14 261 0 14 261 1 595 0 1 595 

11 

Необоротні 

активи, 

утримувані для 

продажу, та 

активи групи 

вибуття 

 0 0 0 681 0 681 

 Усього активів  283 068 225 310 508 378 227 773 112 828 340 601 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

12 Кошти банків        

13 Кошти клієнтів  109 827 70 302 180 129 144 953 28 234 173 187 

14 

Зобов’язання за 

поточним 

податком на 

прибуток 

 5 168 0 5 168 3 891 0 3 891 

15 
Відстрочені 

податкові 

зобов’язання 
 250 0 250 80 0 80 

16 
Резерви за 

зобов’язаннями 
 60 0 60 60 0 60 

17 
Інші фінансові   

зобов’язання 
 6 047 0 6 047 7 894 0 7 894 

18 Інші зобов’язання  8 932 11 049 19 981 1 233 0 1 233 

 
Усього 

зобов’язань 
 130 284 81 351 211 635 158 111 28 234 186 345 

 
Примітка 22. Процентні доходи та витрати 

 
Таблиця 1. Процентні доходи та витрати 

(тис. грн.) 
Рядо

к Назва статті 
Звітний 

період 

Попередній 

період 

1 2 3 4 

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ 

1 Кредити та заборгованість клієнтів 51974 44732 
2 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж 0 0 
3 Цінні папери в портфелі банку до погашення 14174 8057 

4 Кошти в інших банках 769 0 

5 Торгові боргові цінні папери 0 0 

6 Кореспондентські рахунки в інших банках 165 158 

7 Усього процентних доходів 67 082 52 947 

ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ 

8 Строкові кошти юридичних осіб (3016) (3393) 

9 Строкові кошти фізичних осіб (3554 (2899) 

10 Строкові кошти інших банків (0) (0) 

11 Депозити овернайт інших банків (0) (0) 

12 Поточні рахунки (3094) (1457) 

13 Інші (314) (0) 



 

1 2 3 4 

13 Усього процентних витрат (9 978) (7 749) 

14 Чистий процентний дохід/(витрати) 57 104 45 198 

 
Примітка 23. Комісійні доходи та витрати  

 
Таблиця 1. Комісійні доходи та витрати 

 (тис. грн.) 
Рядок Назва статті Звітний період Попередній період 

1 2 3 4 

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ 

1 Розрахунково-касові операції 5 375 4884 

2 Операції з цінними паперами 435 141 

3 Інші 1 235 1615 

4 Гарантії надані 194 121 

5 Усього комісійних доходів 7 239 6761 

КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ 

6 Розрахунково-касові операції (1402) (1154) 

7 Інші (39) (556) 

8 Усього комісійних витрат (1441) (1710) 

9 Чистий комісійний дохід/витрати (5798) (5051) 

 

Розшифровка рядків “Інші” Таблиці 1 “Комісійні доходи та витрати” за звітний період 

                                                                                                                                  (тис. грн.) 

Рядок 3  

Комісійні доходи з еквайрингу від банку 37 

Комісійні доходи з еквайрингу від торговця 60 

Комісійні доходи за операціями з ін. валютою 1138 

Усього 1235 

Рядок 7  

Страхування фінансових ризиків 1 

Обслуговування клірінгового рахунку в ПАТ “Розрахунковий центр” 38 

Усього 39 

 
Примітка 24. Інші операційні доходи 

 
Таблиця 1. Інші операційні доходи 

 (тис. грн.)  
Ря-

док 
Назва статті Примітки 

Звітний 

період 
Попередній 

період 
1 2 3 4 5 

1 Дохід від операційного лізингу (оренди)  179 240 

2 Дохід від суборенди  41 36 

3 
Дохід від вибуття основних засобів та 

нематеріальних активів 
 4 1 

4 Інші  13 124 557 

5 Усього операційних доходів  13 348 834 

 



 

Розшифровка рядка 4 “Інші” Таблиці 1. “Інші операційні доходи” за звітний період 

                                                                                                        (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Сума 

1 2 3 

1 Штрафи та пені, отримані банком 992 

2 Послуги реєстратора 15 

3 Компенсація витрат сплачених банком за участь в торгах 35 

4 Винагорода за придбаним правом вимоги у електронних торгах 26 

5 Дохід від операцій за фін. інструментами(кредити) 53 

6 Доходи при повернені надлишку по послугам SWIFT 6 

7 Дохід за операціями з посвідчення довіреностей 3 

8 Дохід від надання кредитів (ставка вище ринкової) 2 

9 Дохід від залучення депозитів (ставка нижче ринкової) 109 

10 Дохід від реалізації макулатури 6 

11 Дохід страх. Посередн. Від агент. діяльності 13 

12 Дохід від продажу заставного майна 115 

13 Дохід (залишки) по недіючим рахункам 1 

14 Дохід від збільшення справедливої вартості заставного майна 19 

15 Компенсація судового збору 95 

16 Оприбуткування надлишків коштів,виявлених в банкоматах 3 

17 Компенсація витрат виконавчого напису 12 

18 Чисті зароблені страхові премії 7 916 

19 Чистий дохід від реалізації готельних послуг 137 

20 Дохід від вибуття інвестицій учасника банківської групи 3 113 

21 Інші доходи учасника банківської групи 453 

  Всього 13 124 

 
Примітка 25. Адміністративні та інші операційні витрати 

 
Таблиця 1. Адміністративні та інші операційні витрати 

    (тис. грн.) 

Рядок Назва статті 
При-

мітки 
Звітний 

період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 5 

1 Витрати на утримання персоналу  (24695) (19240) 

2 Амортизація основних засобів  (2179) (1847) 

3 
Амортизація програмного забезпечення та інших 

нематеріальних активів 
 (279) (20) 

4 
Витрати на утримання основних засобів та 

нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші 

експлуатаційні  послуги 
 (7652) (7919) 

5 Витрати на оперативний лізинг (оренду)  (3528) (2556) 



 

1 2 3 4 5 

6 Професійні послуги  (511) (468) 

7 Витрати на маркетинг та рекламу  (620) (315) 

8 Витрати із страхування  (424) (701) 

9 
Сплата інших податків та зборів платежів, крім 

податку на прибуток 
 (883) (631) 

10 
Зменшення корисності необоротних активів, 

утримуваних для продажу (чи груп вибуття) 
 (0) (11) 

11 Інші  (5547) (946) 

12 
Усього адміністративних та інших операційних 

витрат 
 (46318) (34654) 

  
Розшифровка рядка 11 “Інші” Таблиці 1 “Адміністративні та інші операційні 

витрати” за звітний період  
                                                                                                 (тис. грн.) 

Рядок Стаття витрат Сума 

1 2 3 

1 Витрати на інкасацію та перевезення цінностей (92) 

2 Витрати на аудит (55) 

3 
Витрати на реєстрацію дозволів та на послуги 

реєстратора 
(21) 

4 Витрати по картковому проекту (625) 

5 Витрати на ПФТС (1) 

6 Витрати по сплаті внесків до фондів та асоціацій (47) 

7 Витрати за послуги за участь у торгах (27) 

8 Витрати на відрядження (119) 

9 Представницькі витрати (65) 

10 Спонсорство та доброчинність (798) 

11 Витрати з присвоєння кредитного ретингу (24) 

12 Витрати на цифрове телебачення (1) 

13 Витрати на періодичне видання (8) 

14 Витрати на виготовлення технічної документації (57) 

15 Витрати на використання системи "ЛІГА ЗАКОН" (52) 

16 Витрати за проїзні квитки на транспорт (8) 

17 Витрати за послуги з перекладу документів Банку (5) 

18 Витрати  за послуги моніторингу заставного майна (29) 

19 
Втрати від зменшення корисності інвестицій 

учасника банківської групи 
(3011) 

20 Матеріальні витрати учасника банківської групи (122) 

21 
Витрати на агентську винагороду учасника 

банківської групи 
(297) 

22 Інші витрати учасника банківської групи (83) 

  Всього (5547) 

  
 
 
 



 

Примітка 26. Витрати на податок на прибуток 
 
Таблиця 1. Витрати на сплату податку на прибуток 

(тис. грн.) 

Рядок  Назва статті  Звітний 

період 

Попередній 

період 

1 2 3 4 

1 Поточний податок на прибуток  (7625) (3894) 

2 Зміна відстроченого податку на прибуток, пов’язана з: (170) 59 

2.1 виникненням чи списанням тимчасових різниць (170) 59 

2.2 збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування 0 0 

3 Усього витрати податку на прибуток  (7795) (3835) 

 

Таблиця 2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового 

прибутку (збитку) 

(тис. грн.) 

Ря-

док 
Назва статті 

Звітний 

період 
Попередні

й період 

1 2 3 4 

1 Прибуток до оподаткування 38740 21608 

1.1 Прибуток до оподаткування під 18% 38740 21608 

1.2 Прибуток до оподаткування під 10% 0 0 

2 
Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою 

оподаткування 
(6973) (3889) 

2.1 Відрахування за ставкою 18 % (6973) (3889) 

2.2 Відрахування за ставкою 10 % 0 0 

КОРИГУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ) 

3 

Витрати, які не включаються до суми витрат з метою 

розрахунку податкового прибутку, але визнаються в 

бухгалтерському обліку 

311 (336) 

4 

Витрати, які включаються до суми витрат з метою 

розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в 

бухгалтерському обліку 

(488) 390 

5 

Доходи, які підлягають обкладенню податком на 

прибуток, але не визнаються (не належать) до облікового 

прибутку (збитку) 

(645) 0 

6 
Доходи, які не підлягають обкладенню податком на 

прибуток, але визнаються в бухгалтерському обліку 
(0) 0 

7 Інші коригування (0) 0 

8 Витрати на податок на прибуток (7795) (3 835) 

8.1 Відрахування за ставкою 18 % (7795) (3 835) 

8.2 Відрахування за ставкою 10 % 0 0 

 
 
 
 
 



 

Таблиця 3. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів 
та відстрочених податкових зобов’язань за звітний період  

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Залишок 

на 

початок 

періоду 

Визнані в 

прибутках/з

битках 

Залишок 

на кінець 

періоду 

1 2 3 4 5 

1 
Податковий вплив тимчасових різниць, які 

зменшують (збільшують) суму оподаткування та 

перенесені податкові збитки на майбутні періоди 
(80) (170)  (250) 

2 
Чистий відстрочений податковий актив 

(зобов'язання) 
(80) (170)  (250)  

3 Визнане відстрочене податкове зобов'язання (80) (170)  (250)  

 
 Таблиця 4. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів 

та відстрочених податкових зобов’язань за попередній період 

                  (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Залишок 

на 

початок 

періоду 

Визнані в 

прибутках/з

битках 

Залишок 

на кінець 

періоду 

1 2 3 4 5 

1 
Податковий вплив тимчасових різниць, які 

зменшують (збільшують) суму оподаткування та 

перенесені податкові збитки на майбутні періоди 
(138) 58 (80) 

2 Нараховані доходи (витрати) (138) 138 0 

3 
Чистий відстрочений податковий актив 

(зобов’язання) 
(138) 58 (80) 

4 Визнане відстрочене податкове зобов’язання (138) 58 (80) 

 

Примітка 27. Прибуток (збиток) на одну просту та привілейовану акцію 
 

Таблиця 1. Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту та 
привілейовану акцію 

(тис. грн.) 

Ря-

док 
Назва статті 

При-

мітки 
Звітний 

період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 5 

1 
Прибуток (збиток), що належить власникам простих акцій 

Банківської групи 
 

31 061 17 773 

2 Прибуток (збиток) за рік  30 945 17 773 

3 Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)  8 060 1 060 

4 
Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну 

просту акцію  
 

3.85 16.77 

 

Привілейовані акції Банківської групи відсутні. 
 



 

Таблиця 2. Розрахунок прибутку (збитку), що належить власникам простих та 

привілейованих акцій Банківської групи 

                          (тис.грн.) 

Ря-

док 
Назва статті 

При-

мітки 
Звітний 

період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 5 
1 Прибуток (збиток) за рік, що належить власникам 

Банкіської групи 
 

31 061 17 773 

2 Дивіденди за простими та привілейованими акціями  14 058 0 

3 Нерозподілений прибуток (збиток) за рік  31 061 17 773 

4 Прибуток (збиток) за рік, що належить акціонерам - 

власникам простих акцій 
 

31 061 17 773 

 

Примітка 28. Дивіденди  
 

 Таблиця 1. Дивіденди                                                                                             

                      (тис.грн.) 

Рядок Назва статті 

Звітний період Попередній період 

за 

простими 

акціями 

за 

привілейов

аними 

акціями 

за 

простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

1 2 3 4 5 6 

1 Залишок за станом на початок періоду 0 0 0 0 

2 
Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо 

виплати протягом періоду 
14 058 0 0 0 

3 Дивіденди, виплачені протягом періоду 14 058 0 0 0 

4 Залишок за станом на кінець періоду 0 0 0 0 

5 
Дивіденди на акцію, за якими прийнято 

рішення щодо виплати протягом періоду 
2,01 0 0 0 

 

Рішення про виплату дивідендів по Банку у звітному році не приймалося, а по 

Страховій компанії – за звітний період 2016 року було виплачено дивідендів на загальну 

суму 14 058 тис. грн. 

 

Примітка 29. Операційні сегменти  

 

Таблиця 1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за звітний період  

(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 

Найменування звітних 

сегментів 

Iнші 

сегмент

и та 

операції 

Усього послуги 

корпора-

тивним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвести

-ційна 

бан-

ківська 

діяльні

сть 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Дохід від зовнішніх клієнтів           

1 Процентні доходи  49 948 2 027 13 974 1 133 67 082 

2 Комісійні доходи 5 981 760 0 498 7 239 



 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Інші операційні доходи 1 192 518 0 11 638 13 348 

4 Усього доходів сегментів 57 121 3 305 13 974 13 269 87 669 

5 Процентні витрати  (6081) (3583) 0 (314) (9978) 

6 
Відрахування до резерву під 

знецінення кредитів та  коштів в 

інших банках 
6 243 440 0 526 7 209 

7 
Відрахування до резерву під 

знецінення дебіторської 

заборгованості 
(22) 0 0 0 (22) 

8 

Прибуток/(збиток), який виникає 

під час первісного визнання 

фінансових активів за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж 

ринкова 

0 (86) 0 0 (86) 

9 
Результат від операцій з 

іноземною валютою 
0 0 0 1 060 1 060 

10 
Результат від переоцінки операцій 

з іноземною валютою 
0 0 0 469 469 

11 Комісійні витрати  0 0 0 (1 441) (1441) 

12 
Адміністративні та інші операційні 

витрати 
(16179) (19397) 0 (10742) (46318) 

13 
Частка в прибутку/(збитку) 

асоційованих компаній 
0 0 0 178 178 

14 
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА 

Прибуток (збиток) 
41 082 (19 321) 13 974 3 005 38 740 

  
Розшифровка колонки “Інші сегменти та операції” Таблиці 1 “Доходи, витрати та 

результати звітних сегментів за звітний період”  

                                                                                                        (тис. грн.) 

Назва статті Сума 

1 2 

Рядок 1 “Процентні доходи”   

- процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках 164 

- процентні доходи за строковими коштами учасника банківської групи в 

інших банках 
969 

Всього 1 133 

Рядок 2 “Комісійні доходи”   

- комісійні доходи від РКО банків 461 

- комісійні доходи за операціями на валютному ринку для банків 0 

- комісійні доходи з еквайрингу 37 

Всього 498 

Рядок 3 "Інші операційні доходи"   

Чисті зароблені страхові премії 7 916 

Чистий дохід від реалізації готельних послуг 137 

Дохід від вибуття інвестицій учасника банківської групи 3 113 



 

1 2 

Інші доходи  472 

Всього 11 638 

Рядок 5 "Процентні витрати"   

Витрати на сплату відсотків учасником Банківської групи (314) 

Всього (314) 

Рядок 6 “Відрахування до резерву під знецінення кредитів та  коштів в інших 

банках” 
  

- відрахування до резерву під знецінення коштів в інших банках 526 

Рядок 11 “Комісійні витрати”   

- комісійні витрати, сплачені іншим банкам (1 441) 

Всього (1 441) 

Рядок 12 “Адміністративні та інші операційні витрати”   

- витрати на інкасацію (послуга надається іншим банком) (93) 

- витрати на ЄСВ та нарахування по лікарняним листам (3 570) 

- сплата податків та інших платежів крім податку на прибуток (870) 

- оплата послуг СЕП НБУ (88) 

Втрати від зменшення корисності інвестицій учасника банківської групи (3 011) 

Матеріальні витрати учасника банківської групи (122) 

Витрати на агентську винагороду учасника банківської групи (297) 

Інші витрати учасника банківської групи (83) 

Витрати на персонал учасника Банківської групи (1 728) 

Витрати на збут учасника Банківської групи (561) 

Інші витрати  учасника Банківської групи (319) 

Всього (10 742) 

  

Таблиця 2 “Доходи, витрати та результати звітних сегментів за попередній період”   

(тис. грн.) 

Ря

до

к 
Назва статті 

Найменування звітних сегментів 
Iнші 

сегмен-

ти та 

операції 

Усього 
послуги 

корпора-

тивним 

клієнтам 

послуги 

фізич-

ним 

особам 

інвести-

ційна бан-

ківська 

діяльність 

1 2 3 4 5 6 7 

 Дохід від зовнішніх клієнтів      
1 Процентні доходи  41811 2921 8057 158 52947 
2 Комісійні доходи 5523 698 0 540 6761 
3 Інші операційні доходи 699 135 0 0 834 
4 Усього доходів сегментів 48033 3754 8057 698 60542 
5 Процентні витрати  (4835) (2914) 0 0 (7749) 
6 Відрахування до резерву під 

знецінення кредитів та  коштів в 

інших банках  
2157 93 0 (547) 1703 

7 Відрахування до резерву під 

знецінення дебіторської 

заборгованості 
(9) 0 0 0 (9) 



 

1 2 3 4 5 6 7 
8 Результат від торгових операцій з 

цінними паперами в торговому 

портфелі банку 
0 0 0 0 0 

9 Прибуток/(збиток), який виникає 

під час первісного визнання 

фінансових активів за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж 

ринкова 

0 (95) 0 0 (95) 

10 Результат від операцій з іноземною 

валютою 
0 2749 0 1873 4622 

11 Результат від переоцінки операцій з 

іноземною валютою 
4750 (10063) 0 4271 (1042) 

12 Комісійні витрати     (1710) (1710) 

13 Відрахування до резервів за 

зобов’язаннями 
0 0 0 0 0 

14 Адміністративні та інші операційні 

витрати 
(14602) (15025) 0 (5027) (34654) 

15 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА 
Прибуток (збиток) 

35494 (21501) 8057 (442) 21608 

 
Розшифровка колонки “Інші сегменти та операції” Таблиці 2 “Доходи, витрати та 

результати звітних сегментів за попередній період”   

                                                                             (тис. грн.) 

Назва статті Сума 

1 2 

Рядок 1 “Процентні доходи”  

Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках 158 

Усього 158 

Рядок 2 “Комісійні доходи”  

Комісійні доходи від РКО банків 364 

Комісійні доходи за операціями на валютному ринку для банків 130 

Комісійні доходи з еквайрингу 46 

Усього 540 

Рядок 6  

Відрахування до резерву під знецінення коштів в інших банках (547) 

Рядок 12  

Комісійні витрати, сплачені іншим банкам (1710) 

Рядок 14  

Витрати на інкасацію (послуга надається іншим банком) (92) 

Витрати на ЄСВ та нарахування по лікарняним листам (4209) 

Сплата податків та інших платежів крім податку на прибуток (634) 

Оплата СЕП НБУ (92) 

Усього (5027) 



 

Таблиця 3. Активи та зобов’язання звітних сегментів за звітний період 

(тис. грн.) 

Ря-

док 
Назва статті 

Найменування звітних 

сегментів 
Iнші 

сегменти 

та 

операції 

Усього послуги 

корпора-

тивним 

клієнтам 

послуги 

фізич-

ним 

особам 

інвести-

ційна 

бан-

ківська 

діяльність 

1 2 3 4 5 6 7 

  АКТИВИ СЕГМЕНТІВ           

1 Активи сегментів 195 823 7 391 117 158 188 006 508 378 

2 Усього активів сегментів 195 823 7 391 117 158 188 006 508 378 

3 Усього активів 195 823 7 391 117 158 188 006 508 378 

  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ           

4 Зобов’язання сегментів 96 760 83 369 0 31 506 211 635 

5 Усього зобов’язань сегментів 96 760 83 369 0 31 506 211 635 

6 Усього зобов’язань 96 760 83 369 0 31 506 211 635 

  
 Розшифровка колонки “Інші сегменти та операції” Таблиці 3 “Активи та зобов’язання 

звітних сегментів за звітний період” 

            (тис.грн.) 

Назва статті Сума 

1 2 

Рядок 1   

Грошові кошти та їх еквіваленти 66 260 

Кошти в інших банках 26 180 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 1 071 

Основні засоби та нематеріальні активи 35 716 

Інші фінансові активи 563 

Інші активи 1 865 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 0 

Інвестиції в асоційовані компанії 40 783 

Інші фінансові інвестиції учасника банківської групи 3 144 

Інші активи учасника банківської групи 12 424 

Усього по рядку 1 188 006 

Рядок 4   

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 5 168 

Відстрочені податкові зобов’язання 250 

Резерви за зобов’язаннями 60 

Інші фінансові зобов’язання 6 047 

Інші зобов’язання 1 420 

Страхові резерви учасника банківської групи 10 716 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги учасника 

банківської групи 
590 

Інші поточні зобов'язання учасника банківської групи 7 255 

Усього по рядку 4 31 506 

 

 

 



 

Таблиця 4 “Активи та зобов’язання звітних сегментів за попередній період”  

                      (тис.грн.) 

 Ря-

док 
Назва статті 

Найменування звітних сегментів 

Iнші сег-

менти та 

опе-рації 
Усього 

послуги 

корпора-

тивним 

клієнтам 

послуги 

фізич-

ним 

особам 

інвести-

ційна 

банків-

ська дія-

льність 

1 2 3 4 5 6 7 

 АКТИВИ СЕГМЕНТІВ      

1 Активи сегментів 187 754 7 778 80 041 65 028 340 601 

2 Усього активів сегментів 187 754 7 778 80 041 65 028 340 601 

3 Усього активів 187 754 7 778 80 041 65 028 340 601 

 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

СЕГМЕНТІВ 
     

4 Зобов’язання сегментів 118 896 54 291 0 13 158 186 345 

5 Усього зобов’язань сегментів 118 896 54 291 0 13 158 186 345 

6 Усього зобов’язань 118 896 54 291 0 13 158 186 345 

 
Таблиця 5. Інформація про географічні регіони 

(тис. грн.) 
Ря-

док 
 

Назва статті Звітний рік Попередній рік 

Укра-

їна 
інші 

країни 
усього Укра-

їна 
інші 

країни 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Доходи від зовнішніх клієнтів 87 669 0 87 669 65 164 0 65 164 
2 Основні засоби 35 716 0 35 716 8 307 0 8 307 

 
Примітка 30. Управління фінансовими та страховими ризиками 

 

Функція управління ризиками в Банківській групі здійснюється стосовно фінансових 

ризиків, страхових ризиків, а також операційних та юридичних ризиків. Фінансові ризики 

складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик процентної ставки та 

інший ціновий ризик), кредитного ризику та ризику ліквідності. Основними цілями 

управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці 

ліміти не перевищувалися. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті 

забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані 

на мінімізацію цих ризиків. 

 

Кредитний ризик 

 

Кредитний ризик – це ймовірність повної або часткової втрати вартості активів банку 

в результаті нездатності контрагентів  (позичальників) виконувати свої зобов’язання, або 

ймовірність недоотримання доходу на вкладений капітал внаслідок впливу різноманітних 

чинників. Кредитно-інвестиційний ризик можна визначити також як максимально 

очікуваний збиток, що може відбутися із заданою ймовірністю протягом певного періоду 

часу в результаті зменшення прибутковості кредитного портфеля, у зв’язку із частковою або 

повною неплатоспроможністю позичальників.  

Кредитна діяльність відноситься до головних видів діяльності Банку внаслідок 

формування найбільших сум доходів і прибутків, а також здійснення найбільших витрат. 



 

Метою політики по управлінню кредитним ризиком  є створення ефективної системи 

для виконання поточних та стратегічних цілей банку з застосуванням відповідних методів і 

засобів управління та контролю за ризиками.  Така мета буде сприяти вирішенню наступних 

задач: максимізація доходності за кредитними операціями Банку з урахуванням ризику, 

організація процесу управління кредитно-інвестиційним ризиком на рівні сукупного 

портфелю (портфельний кредитний ризик), а також на рівні окремих угод та позичальників 

(індивідуальний кредитний ризик), формування якісного кредитного портфелю. Оцінка 

портфельного кредитного ризику передбачає оцінку концентрації та диверсифікації активів 

банку. Формування диверсифікованого кредитного портфеля дозволяє втрати по окремих 

кредитах компенсувати за рахунок більш високих доходів від інших кредитів.  

На стадії  видачі  та  в процесі супроводження  кредитної операції в Банку розроблені 

механізми виявлення, аналізу та дослідження ризиків, що притаманні кредитній операції. 

Для цього: здійснюється аналіз кредито - та платоспроможності клієнта; вивчається його 

кредитна історія, ділові зв’язки, репутація; здійснюється аналіз забезпечення кредиту, 

можливість його реалізації; оцінюється репутація  та платоспроможність гарантів, 

поручителів; акредитація страхових компаній; здійснюється аналіз виконання умов 

кредитних договорів, цільового використання кредитних коштів; на підставі проведеного 

аналізу передбачаються заходи щодо повернення простроченої заборгованості, а у разі 

необхідності - по реалізації заставленого майна. 

З метою вчасного виявлення змін у фінансово-правовому положенні клієнта та 

адекватного реагування на зміну якості обслуговування наданого кредиту, контроль за 

кредитом здійснюється на постійній основі, відповідно до внутрішніх положень, в яких 

визначаються методики оцінки фінансового стану боржників, розраховується чистий ризик 

окремого кредиту  і сукупний ризик кредитного портфелю. На підставі проведених 

розрахунків формуються резерви під зменшення корисності активів. 

Банк розраховує збитки від зменшення корисності фінансових активів на 

індивідуальній чи груповій основі. На кожну звітну дату балансу Банк спочатку оцінює, чи є 

об’єктивні індивідуальні ознаки зменшення корисності кожного окремого фінансового 

активу (незалежно від того, чи є він суттєвим). Якщо хоча б одна з вказаних ознак існує, 

Банк визначає збиток від зменшення корисності на індивідуальній основі. Якщо немає 

доказів зменшення корисності для окремо оціненого фінансового активу, то Банк уключає 

фінансовий актив до групи фінансових активів з подібними характеристиками кредитного 

ризику й оцінює його на портфельній основі.  

Для здійснення сукупної оцінки зменшення корисності, фінансові активи об'єднують 

у групи на основі подібних характеристик кредитного ризику, які свідчать про спроможність 

боржників сплатити всі суми відповідно до графіку сплати та умов договору. Банк здійснює 

портфельну оцінку майбутніх грошових потоків у групі фінансових активів з метою 

визначення збитку від зменшення корисності на основі досвіду фактичних збитків за 

минулий період для активів з характеристикою кредитних ризиків, подібною до 

характеристики цієї групи з врахуванням професійного судження керівництва. Такий підхід 

зумовлений метою екстраполяції негативних тенденцій минулого періоду на майбутній.  

Банк використовує статистичні відомості по  портфелю, подібному до характеристик такої 

групи, за минулі періоди. Внутрішні дані Банку розглядаються як основне джерело 

інформації для оцінки характеристик збитків. При оцінці резервів у сукупності враховується 

збиток від зменшення корисності кредитного портфеля, який є ймовірним навіть тоді, коли 

об’єктивних індивідуальних ознак зменшення корисності ще немає. 

Банк виключає з оцінки на портфельній основі окремі фінансові активи, за якими 

визнається (стає доступною інформація) зменшення корисності, і в подальшому оцінює їх на 

індивідуальній основі. 

Структура кредитного портфеля може бути визначена також за допомогою 

квадратної матриці, яка описує ймовірність переходу сегмента кредитного портфеля з однієї 

стадії в іншу, елементи якої характеризують ймовірність збільшення, зменшення або 



 

збереження тривалості простроченої заборгованості на поточному рівні за один період. 

Результати аналізу за досліджуваний період дають можливість визначити ризик погіршення 

якості кредитного портфелю. 

Управління кредитним ризиком припускає досягнення оптимального 

співвідношення між рівнем прибутковості й рівнем ризику та здійснюється шляхом:  

дотримання затвердженого „Положення про кредитування”, яке, з метою обмеження 

ризику, визначає методики, стандарти та процедури проведення операцій з надання 

кредитів та забезпечення їх повернення, контроль за кредитним ризиком на всіх етапах 

проведення операцій; контролю за якістю портфелів, здійснення моніторингу; встановлення 

та дотримання системи лімітів; диверсифікації портфелів; системи рейтингу клієнтів; 

оцінки плато- і кредитоспроможності боржників; системи оцінки та отримання ліквідних 

застав; ранжирування кредитів за ступенем ризику; визначення процентної ставки з 

урахуванням кредитного ризику; припинення/обмеження кредитування; встановлення 

контролю за рухом коштів по рахунках боржника в Банку, договірного списання коштів з 

його рахунків; відновлення проблемних кредитів; формування резервів; аналізу звітів, що 

висвітлюють тенденцію розвитку портфелів та проблемних активів. 

При управлінні ризиками кредитних концентрацій банк враховує  та дотримується 

таких обмежень: 

1-й рівень (обов’язковий, зовнішній), дотримання нормативів, встановлених НБУ. 

Упродовж 2015 та 2016 року Банк не порушував нормативів кредитного ризику, 

встановлених відповідно до Інструкціії про порядок регулювання діяльності банків в 

Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 

року за №368, зі змінами. Значення нормативів кредитного ризику ПАТ "ПФБ” наведено у 

таблиці:  
  

 

Назва нормативу 

 

Нормативне 

значення 

Фактичні значення 

На звітну 

дату 

На звітну дату 

попереднього 

періоду 

Норматив максимального розміру 

кредитного ризику на одного 

контрагента, (Н7) 

не більше 25% 

регулятивного 

капіталу банку 

17,09% 17,42% 

Норматив великих кредитних 

ризиків, (Н8) 

не більше 8 

кратного 

розміру 

регулятивного 

капіталу банку 

88,33% 70,14% 

Норматив максимального розміру 

кредитного ризику за операціями з 

пов’язаними з банком особами, 

(Н9) 

не більше 25% 

регулятивного 

капіталу банку 

0,62% 1,95% 

 

2-й рівень (додатковий, внутрішній): встановлення лімітів; управління структурою 

балансу банку; постійний моніторинг (оцінка)  портфельного кредитного ризику; 

формування резервів на покриття  можливих втрат банку; цінова політика.        

Для аналізу якості кредитного портфелю використовується метод оцінки кредитного 

портфелю на підставі внутрішніх коефіцієнтів ризику. 

Коефіцієнт ризику дозволяє чисельно оцінити якість кредитного портфелю з позиції 

кредитного ризику. Чим більше значення коефіцієнта ризику (і ближче до одиниці), тим 

краща якість кредитного портфелю з точки зору повернення. Коефіцієнт ризику на звітну 

дату звітного періоду складає 0,92%, попереднього періоду – 0,87%.  



 

Важливим показником являється коефіцієнт забезпеченості позик, який характеризує 

рівень захищеності Банку від втрат за позиками за рахунок зовнішніх факторів, таких як 

гарантії, застава майна, страхування. Достатнім вважається значення коефіцієнта більше 1,5. 

 

Найменування 

Сума, тис.грн. 

На звітну дату 
На звітну дату 

попереднього періоду 

Обсяг кредитного портфелю 264 185,3 226 519,7 

Загальний розмір забезпечення 657 624,6 763 177,2 

Коефіцієнт забезпеченості позик, Кз 2,49 3,37 

          

 Під час аналізу кредитного портфелю додатково розглядається його географічна та 

галузева диверсифікація, оцінюється розмір та динаміка негативно-класифікованих активів, 

проводиться аналіз ліквідності забезпечення по кредитам.    

 Оцінка кредитного ризику здійснюється також шляхом моделювання сценаріїв подій 

в економічному середовищі, в якому працює Банк.  З метою оцінки впливу можливих змін 

якості кредитного портфелю та визначення потенційного прибутку або збитку в результаті 

таких змін, Банком проводиться стрес-тестування за певними сценаріями розвитку подій з 

застосуванням різних ступенів впливу факторів ризиків (помірного, середнього, значного).   

 Управління кредитним ризиком позабалансових фінансових інструментів 

визначається як можливість збитків через невиконання контрактних зобов’язань іншою 

стороною. Банком застосовується до умовних зобов’язань така ж кредитна політика, як і до 

балансових фінансових інструментів: встановлено процедури затвердження, контроль рівня 

ризику та процедури моніторингу. 

 

Кредитний ризик Страхової компанії 

 

Страхова компанія схильна до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що 

контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої 

зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком 

здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити 

заборгованість. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська 

заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви 

під знецінення за необхідності. 

МСФЗ (IFRS) 7 вимагає розкриття, яке найкращим чином подає максимальний 

кредитний ризик компанії, що дорівнює балансовій вартості (за мінусом сформованого 

резерву під знецінення), за вирахуванням сум заліку проти зобов’язань, з додаванням сум 

наданих фінансових гарантій/порук та сум безвідзивних зобов’язань з надання позики, з 

додатковим вирахуванням договірних покриттів чи забезпечень, що зменшують кредитний 

ризик.  

Для Страхової компанії станом на 31.12.2016р. максимальний кредитний ризик 

дорівнює балансовій вартості відповідних статей, тому що інші чинники відсутні. 

Балансова вартість фінансових інструментів суттєво не відрізняється від їхньої 

справедливої вартості (за виключенням інструментів власного капіталу, що обліковуються за 

собівартістю, тому що справедливу вартість неможливо визначити достовірно). Грошові 

кошти та депозити відповідають їхній справедливій вартості, поточна дебіторська та 

кредиторська заборгованість відображає наймовірніші очікування справедливої вартості її 

короткотермінового погашення, інші активи перевірено на знецінення. Страхова компанія 

регулярно контролює дебіторську заборгованість в операціях страхування.  



 

Ринковий ризик 

 

Ринковий ризик – це ризик, обумовлений можливим впливом ринкових факторів, які 

впливають на вартість активів, пасивів та позабалансових статей. Такими факторами, 

насамперед, є коливання курсів,  а також зміни ринкової вартості фінансових інструментів. 

Банк відповідно до прийнятої класифікації ризиків відносить ринковий ризик  до 

категорії фінансових ризиків та відокремлює наступні види ринкового ризику: процентний 

ризик, валютний ризик,  тобто, неспроможність забезпечення перевищення доходів над 

витратами за валютами у сумі, необхідній для виконання зобов’язань Банку і підтримання 

ризиків ліквідності та достатності капіталу в межах, прийнятних для Банку. 

Управління ринковим ризиком здійснюється з метою обмеження величини можливих 

втрат по відкритих позиціях, що можуть бути понесені банком за встановлений період часу з 

заданою ймовірністю  через несприятливу зміну курсів валют, котирувань цінних паперів, 

процентних ставок, шляхом установлення системи відповідних лімітів на кожен вид 

проведених операцій, і контролю за дотриманням установленої системи лімітів. 

Метою управління ринковим ризиком для банку є:  виявлення, визначення та 

вимірювання прийнятного рівня ринкового ризику;   постійне спостереження та контроль за 

ринковим ризиком;   вживання заходів для зменшення рівня ринкового ризику;  дотримання 

всіма службовцями банку нормативних, правових актів, установчих і внутрішніх 

документів. 

 

Ринковий ризик Страхової компанії  

 

Ринкові ризики Страхової компанії пов’язані із зовнішнім середовищем і ринками, на 

яких працює компанія, які можуть призвести до зміни ринкової вартості фінансових 

інструментів або зміни в ринкових індикаторах, що можуть вплинути на величину активів 

та/або зобов’язань Страхової компанії.  

Ринкові ризики Страхової компанії включають:  

- Ризик інвестицій в акції – ризик, пов'язаний з чутливістю вартості активів, 

зобов’язань та фінансових інструментів страховика до коливання вартості акцій; 

- Ризик ринкової концентрації – ризик, пов'язаний із недостатньою 

диверсифікованістю портфеля активів або у зв’язку із значним впливом одного або кількох 

емітентів цінних паперів на стан активів.  

    

Валютний ризик 

 

Валютний ризик – це вірогідність допущення збитків внаслідок зміни ринкової  

вартості активів і пасивів в результаті щоденних коливань валютних курсів протягом 

певного  періоду часу.  

Політика Банку щодо управління валютним ризиком охоплює такі напрями: 

- вибір певних операцій в іноземній валюті, які проводитиме Банк; 

- дотримання лімітів відкритих валютних позицій; 

- встановлення системи бухгалтерського обліку, яка забезпечить контроль за 

валютними операціями; 

- організацію аналітичної роботи; 

- здійснення аналізу відкритих валютних позицій за допомогою стрес-тестування 

для вимірювання чутливості до змін валютних курсів. 

Виявлення та оцінка валютних ризиків здійснюється  на основі (за допомогою): 

- аналізу відкритих валютних позицій банку; 

- VаR-методології оцінки валютних ризиків; 



 

- стрес-тестування валютного ризику, яке дозволяє оцінити рівень впливу зміни 

курсів валют на ліміти відкритої валютної позиції  та результуючу ризикову вартість (VaR) 

за сценаріями підвищення курсів валют. 

Методи управління валютним ризиком поділяються на внутрішні і зовнішні. До 

внутрішніх методів належать: 

- управління відкритою валютною позицією чи лімітування; 

- диверсифікованість валютного ризику. 

Порушення  лімітів валютної позиції   на протязі 2016 року не було. Станом на 

01.01.2017р. ліміт довгої відкритої валютної позиції  Л13-1 складає – 0,1978% від 

регулятивного капіталу (при нормі –не більше 1%), ліміт короткої відкритої валютної 

позиції  Л13-2 складає – 0,7706% від регулятивного капіталу (при нормі не більше -10%).   
Процес управління валютним ризиком у Банку передбачає щоденний контроль за 

відповідністю максимально можливих розмірів відкритих валютних позицій, виходячи з 
прийнятної величини лімітів відкритих валютних позицій, аналіз волатильності курсів 
валют та можливої величини валютного ризику. 

 
Таблиця 1. Аналіз валютного ризику 

(тис. грн.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Долари 

США 
130054 131409 0 (1355) 108651 109814 0 (1163) 

2 Євро 13967 13906 0 61 6300 6410 0 (110) 
4 Рублі РФ 6686 6583 0 103 8718 8657 0 61 

3 
Фунти 

стерлінгів 
466 282 0 184 403 300 0 103 

5 
Інші валюти 

та банківські 

металів 
0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Усього 151173 152180 0 (1007) 124072 125181 0 (1109) 

 
 Таблиця 2. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих 

змін офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлені на звітну дату, за умови, 

що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими 

                      (тис. грн.) 

Ря-

док 
Назва статті 

На звітну дату звітного 

періоду 
На звітну дату 

попереднього періоду 
вплив на 

прибуток 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

вплив на 

прибуток  

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 
1 2 3 4 5 6 
1 Зміцнення долара США на 5% (68) (68) (58) (58) 
2 Послаблення долара США на 5% 68 68 58 58 
3 Зміцнення євро на 5% 3 3 (6) (6) 
4 Послаблення євро на 5% (3) (3) 6 6 
5 Зміцнення рубля РФ на 5% 5 5 3 3 
6 Послаблення рубля РФ на 5% (5) (5) (3) (3) 



 

1 2 3 4 5 6 
7 Зміцнення фунта стерлінгів на 5% 9 9 5 5 
8 Послаблення фунта стерлінгів на 5% (9) (9) (5) (5) 

9 
Зміцнення інших валют та банківських 

металів 
0 0 0 0 

10 
Послаблення інших валют та 

банківських металів 
0 0 0 0 

 

Таблиця 3. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих 

змін офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлений як середньозважений 

курс, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими 

  

Ря-

док 
Назва статті 

Середньозважений 

валютний курс звітного 

періоду 

Середньозважений 

валютний курс 

попереднього періоду 
вплив на 

прибуток 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

вплив на 

прибуток 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 
1 2 3 4 5 6 
1 Зміцнення долара США на 5% (64) (64) (53) (53) 
2 Послаблення долара США на 5% 64 64 53 53 
3 Зміцнення євро на 5% 3 3 (5) (5) 
4 Послаблення євро на 5% (3) (3) 5 5 
5 Зміцнення рубля РФ на 5% 4 4 3 3 
6 Послаблення рубля РФ на 5% (4) (4) (3) (3) 
7 Зміцнення фунта стерлінгів на 5% 9 9 5 5 
8 Послаблення фунта стерлінгів на 5% (9) (9) (5) (5) 

9 
Зміцнення  інших валют та банківських 

металів 
0 0 0 0 

10 
Послаблення інших валют та 

банківських металів 
0 0 0 0 

 

Процентний ризик 

 
Процентний ризик (ризик зміни процентної ставки) – це наявний або потенційний 

ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін 

процентних ставок. Цей ризик пов’язаний насамперед з невизначеністю часу та напрямку 

майбутніх змін процентних ставок, тобто, це ризик падіння ціни активів через зміну 

норми процента, ризик зменшення процентної маржі банку, це ймовірність зменшення 

СПРЕДу між процентними доходами та витратами, невизначеність доходу від цінних 

паперів, що виникає внаслідок раптових коливань вартості активів через зміну 

процентної ставки.  

Основними типами ризику зміни процентної ставки, на які  наражається Банк, є  

ризик зміни вартості ресурсів, який виникає через різницю в строках погашення (для 

інструментів з фіксованою процентною ставкою) та переоцінки величини ставки (для 

інструментів із змінною процентною ставкою) банківських активів, зобов'язань та 

позабалансових позицій, а також  ризик зміни кривої дохідності (зміни в нахилі та 

формі). Також мірою (ступенем) ефективності використання активів залежно від вартості 

залучених банком ресурсів, критерієм виміру зваженості процентної політики банку, 

основним джерелом формування прибутку банку є фактична процентна маржа 

(співвідношення середнього процентного доходу банку (процентні доходи мінус 

процентні витрати) до величини процентних активів). Процентна маржа та собівартість 

активів дають змогу оцінити спроможність банку утворювати чистий процентний дохід, 

використовуючи загальні активи. Ці показники  характеризують ефективність структури 



 

активів. Збільшення процентної маржі з одночасним зменшенням собівартості активів 

характеризує здатність банку збільшувати дохідність активних операцій. 

Основна мета, що переслідується при управлінні активами і пасивами, полягає в 

забезпеченні того, щоб прибутки банку були захищені від несподіваних змін на ринку. 

Управління процентним ризиком спрямоване на забезпечення перевищення 

процентних доходів над процентними витратами у сумі, необхідній для виконання 

зобов’язань Банку з виплати процентів та підтримання ризиків ліквідності та достатності 

капіталу в межах, прийнятних для Банку. 

Головними завданнями управління процентним ризиком є:  

 комплексна якісна та кількісна оцінка, виявлення ділянок підвищеного ризику;  

 аналіз прийнятності даного рівня ризику та розробка заходів щодо попередження 

і зниження ризику;  

 впровадження заходів щодо відшкодування збитків від ризику. 

Основними інструментами управління процентним ризиком є диверсифікація, 

моніторинг, стрес-тестування. 

Управління процентним ризиком в Банку здійснюється за допомогою аналізу 

розривів „GAP” (ГЕП-аналіз), у відповідності до якого визначається та аналізується 

різниця або „розрив” між активами та зобов’язаннями, чутливими до коливань 

процентних ставок. Одним з головних показників процентного ризику є ступінь 

незбалансованості (неузгодженості) між процентними активами та пасивами. 

Незбалансованість відноситься до різниці у часу, протягом якого можуть відбутися зміни 

процентних ставок за активами і пасивами. Такий період часу звичайно відомий як дата 

встановлення нової ціни за статтею активів і пасивів. Дана методика ґрунтується на оцінці 

впливу процентної ставки на процентний прибуток банку. Здійснюється побудова кривої 

дохідності окремо за активними та пасивними операціями  та розрахунок показників 

СПРЕДу, середнього проценту по процентним активам та пасивам, фактичної процентної 

маржі та собівартості активів. Ця методика дає можливість контролювати процентний 

ризик та виконувати заплановані фінансові показники діяльності банку. Вплив ринкових 

змін враховується в процесі укладання угод, як по пасивах, так і по активах. ГЕП-аналіз 

процентного ризику надає можливість прогнозувати, вимірювати розриви між активами і 

пасивами, чутливими до зміни процентної ставки, дати перегляду цін, які припадають на 

той самий проміжок часу, та мінімізувати ризики, що виникають. Також дана методика є 

підставою для встановлення та перегляду лімітів для більшої частини операцій, які 

наражають Банк на процентний ризик, а саме – затвердження процентних ставок для 

залучення/розміщення коштів в залежності від строку. 

      Результати аналізу та оцінки процентного ризику ПАТ “ПФБ” наведено у таблиці:  
 

Найменування 

% 

На звітну дату 
На звітну дату 

попереднього 

періоду 
Фактична процентна маржа 17,92% 18,55% 

СПРЕД 11,24% 11,81% 

Собівартість активів 1,82% 2,37% 

 

На протязі 2016 року Банк використовував плаваючі процентні ставки для окремих 

фінансових активів  з метою зниження загального рівня процентного ризику (приведення 

процентних ставок до рівня ринкових). 

З метою оцінки впливу можливих змін процентних ставок та визначення 

потенційного прибутку або збитку в результаті таких змін, Банком здійснювалось стрес-

тестування. Під час його проведення використовувався такий метод як аналіз чутливості, 

тобто оцінка впливу миттєвої зміни одного фактора ризику (збільшення вартості 



 

депозитів), тоді як інші базові умови залишаються незмінними. За кожним із сценаріїв 

розглядалися впливи зазначених змін під час розрахунку фактичної процентної маржі, 

СПРЕДу та собівартості активів. При цьому аналіз процентних активів та пасивів 

здійснювався з урахуванням  графіків погашення, за найгіршим сценарієм розраховувався 

розмір можливих збитків, які можуть бути наслідком збільшення процентних ставок за 

пасивами. Такі витрати в подальшому використовувалися під час стрес-тестування при 

коригуванні прибутку банку для розрахунку регулятивного капіталу. 

Ефективне управління процентним ризиком спрямоване на те, щоб забезпечити 

точний збіг ризику процентної ставки із очікуваннями банку щодо майбутніх змін у 

процентній ставці. Банк розглядає управління процентним ризиком як невід’ємну частину 

діяльності Банку, включаючи негативний вплив внутрішніх і зовнішніх факторів. 

 
Таблиця 4. Загальний аналіз процентного ризику по активам та зобов’язанням 

Учасника Банківської групи – ПАТ “ПФБ” 
                                                                             
                                                                     (тис. грн.) 

Ря-

док 
Назва статті На 

вимогу 

і менше 

1 міс. 

Від 1 

до 6 

міс. 

Від 6 до 

12 міс. 
Більше 

року 

Немо-

нетар-

ні 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Звітний період       

1 Усього фінансових активів 122 077 69 155 53 828 78 285 0 323 345 

2 
Усього фінансових 

зобов’язань 
2 158 40 843 13 485 13 396  69 882 

3 

Чистий розрив за 

процентними ставками на 

кінець звітного періоду 

119 919 28 312 40 343 64 889 0 253 463 

 Попередній період       

4 Усього фінансових активів 85 373 81 925 64 203 55 497 0 286 998 

5 
Усього фінансових 

зобов’язань 
7 112 22 152 10 862 26 620  66 746 

6 

Чистий розрив за 

процентними ставками на 

кінець попереднього 

періоду 

78 261 59 773 53 341 28 877 0 220 252 

 
Фінансові активи та зобов’язання (чутливі до змін процентних ставок (кредити та 

депозити)) в таблиці відображені за балансовою вартістю за строками до погашення (на 
підставі даних Звіту про структуру активів та пасивів банку за строками до погашення 
станом на 01.01.2016 року та 01.01.2017 року -  форма №631.01 з врахуванням 
коригувань).  

В колонці “На вимогу  і менше 1 міс.” рядків 2 та 5 “Усього фінансових 
зобов’язань” за звітний та попередній рік враховані в т.ч. депозити, залучені від 
юридичних та фізичних осіб під фіксовану процентну ставку, які обліковуються  на 
балансових рахунках №2600 – “кошти суб’єктів господарювання”,  №2620 – “кошти на 
вимогу фізичних осіб”  відповідно, з параметром дії фінансового інструмента – “на 
вимогу”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Таблиця 5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами 
(%) 

Ря-

док 
Назва статті 

Звітний період Попередній період 

грив-

ня 

до-

лари 

США 

єв-

ро 
ін-

ші 
грив-

ня 

до-

лари 

США 
євро 

ін-

ші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Активи         

1 
Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Кошти в інших банках 0 0 0 0 0 1,0 0 0 

3 
Кредити та заборгованість 

клієнтів 
24,38 15,0 16 0 19,68 12,3 16 0 

4 
Боргові цінні папери в 

портфелі банку до 

погашення 
17,55 0 0 0 19,67 0 0 0 

 Зобов’язання         
5 Кошти банків 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Кошти клієнтів         
6.1 поточні рахунки 6 0 0 0 6.04 0.5 0 0 
6.2 строкові кошти 13,78 6,18 5,88 0 13,78 5,55 6,03 0 

 
Процентний ризик Страхової компанії  

 

Компанія не піддається значному ризику коливання процентних ставок, оскільки 

Компанія не має кредитів із плаваючою ставкою, а значна частина активів, що приносять 

процентний дохід (за винятком дивідендів), також забезпечені фіксованою процентною 

ставкою. 

Аналіз чутливості до зміни процентної ставки не проводився, т.я. плаваючі 

процентні ставки відсутні. Середні процентні ставки, що застосовувалися Страховою 

компанією у 2016р. по процентних активах (депозитах банків) – 12%. Процентних 

фінансових зобов’язань немає.  

Страхова компанія не піддається значному ризику коливання процентних ставок, 

оскільки не має кредитів із плаваючою ставкою, а активи, що приносять процентний дохід 

(за винятком дивідендів), також забезпечені фіксованою процентною ставкою. За оцінкою 

керівництва Страхової компанії, у найближчому майбутньому чутливість коливання до 

процентних ставок буде аналогічною (на практиці відсутньою). 

 

Інший ціновий ризик 

 

Ціновий ризик – це ймовірність отримання збитків внаслідок несприятливих змін 

ринкових цін на акції, товари та інших активів за наявності відкритих позицій, тобто 

ризик, пов’язаний із зміною ринкової ціни фінансового інструменту, а також ймовірність 

цінових змін внаслідок валютного та відсоткового ризиків Банківська діяльність 

передбачає використання в більшій мірі позикових коштів. Отримані кошти інвестуються 

в різні ринки - фондові, державних цінних паперів, товарні ринки, тощо. Кожний 

фінансовий інститут, в т.ч. банк, через деякий період часу повинен виконати свої 

зобов’язання по виплаті позикових коштів. При цьому під впливом ринкових коливань 

вартість фінансового активу може змінитися в несприятливу для інвестора сторону, що 

приведе до ускладнень по виконанню поточних зобов'язань перед клієнтами або 

вкладниками. 

Політика управління ціновим ризиком базується на дотриманні таких вимог і 

принципів: самодостатність системи оцінки та контролю рівня цінового ризику; 



 

ефективна політика щодо ціноутворення за активними та пасивними операціями; повнота 

та достовірність інформації, що використовується для оцінки та контролю цінового 

ризику. Банк не відкриває позиції, чутливі до цінового ризику.  

Метою управління ціновим ризиком являється визначення точки балансування між 

очікуваними прибутками від інвестування банку в фінансові інструменти (цінні папери, 

форвардні контракти, валютні свопи, процентні свопи та ін.)  та можливими збитками  в 

разі несприятливих коливань вартості фінансових інструментів. Основними методами, які 

використовує Банк при мінімізації цінових ризиків є лімітування, диверсифікація та 

контроль за їх дотриманням.  

Для діяльності Банківської групи ціновий ризик може стосуватися тих фінансових 

інструментів, які чутливі до вартості, наприклад, цінні папери, які обертаються на 

фондовому ринку, або майно, яке впливає на якість застави за кредитами, адже при 

зниженні ціни постає загроза для реалізації застави на суму, достатню для покриття 

ризику неповернення боргу.   

Банківська група ідентифікує ціновий ризик, який виникає у разі зміни ринкових 

цін на отриману заставу та здійснює постійний моніторинг ринку рухомого та нерухомого 

майна, переоцінку заставленого майна та оцінює його достатність для покриття кредитних 

ризиків. Отже, Банківська група у своїй діяльності суттєво не наражається на інші види 

цінового ризику окрім тих  складових  ринкового  ризику,  що  розкриті  в  Примітках  

стосовно  валютного та процентного  ризиків. 

 
Географічний ризик 

 

Географічний сегмент - це компонент бізнесу Банку, який можна відокремити і який 

надає послуги у визначеному економічному середовищі, у якому ризики та прибутковість 

відрізняються від інших регіонів. 

Банк визначає концентрацію географічного ризику, якщо більша частина доходу 

відповідного сегменту створюється від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) 

зовнішнім покупцям і одночасно показники його діяльності відповідають одному з таких 

критеріїв: 

- дохід даного сегмента Банку від продажу банківських продуктів зовнішнім покупцям і за 

внутрішньогосподарськими розрахунками становить не менше ніж 10 % сукупного доходу 

від продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками всіх 

сегментів певного виду; 

- фінансовий результат даного сегмента становить не менше ніж 10 % сумарного 

фінансового результату всіх сегментів певного виду; 

- балансова вартість активів даного сегмента становить не менше ніж 10 % сукупної 

балансової вартості активів усіх сегментів певного виду. 

Сегмент, який не відповідає наведеним критеріям, може бути визнаний звітним 

сегментом, якщо цей сегмент має важливе значення для Банківської групи в цілому 

(забезпечує діяльність інших сегментів тощо) і інформація про нього є суттєвою. 

Процес визначення географічного ризику поділено на оцінку внутрішнього та 

зовнішнього географічного ризику. 

Зовнішній географічний ризик виникає в  результаті  невиконання договірних 

зобов’язань клієнтами або контрагентами, які належать до певної країни, і, відповідно, 

підпадають під ризики, притаманні цій країні. Станом на 01.01.2017р. зовнішній 

географічний ризик для Банку є незначним. Активні операції, що здійснюються Банком і 

підлягають впливу такого ризику – міжбанківські операції. Питома вага коштів 

нерезидентів в кредитному портфелі Банку на звітну дату є малою і складає 2,43% від 

кредитного портфелю банку на 01.01.2017р. Банк здійснює свою діяльність тільки на 

території України, не має філій та представництв в інших країнах.       



 

Внутрішній географічний ризик зумовлений економічним та політичним станом 

регіонів, в яких розміщена мережа Банку, та визначається специфікою певного 

адміністративного чи географічного району, що характеризується умовами, відмінними 

від середніх умов країни в цілому. В межах України можна виділити наступні регіони, які 

є джерелом внутрішнього географічного ризику: 

 територія Автономної  Республіки  Крим  та  м. Севастополь; 

 частина території Донецької і Луганської областей. 

За 2016 рік не мав кредитних операцій з контрагентами, що знаходяться 

(проживають/зареєстровані) на вищезазначених територіях. Заяви та звернення боржників 

щодо  призову їх на військову службу до Збройних Сил України, та перегляд умов 

кредитних договорів у зв’язку з цим не відбувався. Діяльність Банку орієнтована на 

внутрішній ринок, географічний ризик банку розподілений за двома регіонами – 

Полтавська область (Головний банк) та Київська область (Київська філія). 

Географічний аналіз фінансових активів та зобов’язань Банківської групи станом на 

31 грудня 2015 року наведено нижче у Таблиці 6.  

 

Таблиця 6. “Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за 

звітний період” 

(тис. грн.) 
Ря-

док 
Назва статті Україна ОЕСР 

Інші 

країни 
Усього 

1 2 3 4 5 6 

 Активи     
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 60123 0 6164 66287 
2 Кошти в інших банках 26180 0 0 26180 
3 Кредити та заборгованість клієнтів 203214 0 0 203214 
4 Цінні папери в портфелі банку на продаж 77 0 0 77 
5 Цінні папери в портфелі банку до погашення 120225 0 0 120225 

6 
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються 

за методом участі в капіталі інших підприємств 
40783 0 0 40783 

7 Інші фінансові активи 563 0 0 563 
8 Усього фінансових активів 451165 0 6164 457329 

 Зобов’язання     
9 Кошти банків 0 0 0 0 

10 Кошти клієнтів 163643 1171 15315 180129 
11 Інші фінансові зобов’язання 6047 0 0 6047 
12 Субординований борг 0 0 0 0 
13 Усього фінансових зобов’язань 169690 1171 15315 186176 
14 Чиста балансова позиція за фінансовими інструментами 281475 (1171) (9151) 271153 
15 Зобов’язання кредитного характеру 53823 0 0 53823 

 

Таблиця 7. “ Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за 

попередній період” 

 (тис. грн.) 
Ря-

док 
Назва статті 

Украї-

на 
ОЕСР 

Інші 

країни 
Усього 

1 2 3 4 5 6 

 Активи     
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 42016 0 8536 50552 
2 Кошти в інших банках 2267 0 0 2267 
3 Кредити та заборгованість клієнтів 195532 0 0 195532 
4 Цінні папери в портфелі банку на продаж 2 0 0 2 
5 Цінні папери в портфелі банку до погашення 80039 0 0 80039 



 

1 2 3 4 5 6 
6 Інші фінансові активи 520 0 0 520 
7 Усього фінансових активів 320376 0 8536 328912 

 Зобов’язання     
8 Кошти банків 0 0 0 0 
9 Кошти клієнтів 162462 232 10493 173187 

10 Інші фінансові зобов’язання 7894 0 0 7894 
11 Субординований борг     
12 Усього фінансових зобов’язань 170356 232 10493 181081 
13 Чиста балансова позиція за фінансовими 

інструментами 
150020 (232) (1957) 147831 

14 Зобов’язання кредитного характеру 79334 0 0 79334 

 

Ризик ліквідності 

 

Ризик ліквідності – це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при 

виконанні зобов’язань, пов’язаних з фінансовими зобов’язаннями.  

Банківська група щодня стикається з цим ризиком у зв’язку з вимогами щодо 

використання її вільних грошових коштів за депозитами “овернайт”, поточними 

рахунками, депозитами, строк погашення яких настає незабаром, наданням кредитів, 

гарантіями та у зв’язку з процентною маржею та іншими вимогами щодо похідних 

інструментів, розрахунок за якими здійснюється грошовими коштами.  

Слід зазначити, що Страхова компанія Банківської групи має низький ризик 

ліквідності, внаслідок наявності незначних зобов'язань (у сумі 22 790 тис. грн.), які з дуже 

великим лишком перекриваються високоліквідними активами у вигляді залишків на 

розрахункових рахунках та короткострокових депозитів в банках (у сумі 61 455 тис. грн.). 

Враховуючи зазначене, можливо стверджувати, що загальний рівень ліквідності у 

Банківській групі в цілому залежить від Банку. 

Головною метою управління ризиком ліквідності є отримання максимального 

прибутку від проведення банківських операцій при забезпеченні виконання зобов’язань 

вчасно та в повному обсязі.  

Політика управління ліквідністю Банківської групи спрямована на підтримку 

обсягу високоліквідних коштів на певному рівні, та передбачає забезпечення погашення 

вимог вчасно та в повному обсязі, планування активних операцій з врахуванням термінів 

погашення вже існуючих зобов’язань, термінове залучення ресурсів для покриття 

дефіциту ліквідності поточної платіжної позиції. Управління ризиком ліквідності полягає 

в тому, щоб утримувати збалансованість між активами і зобов’язаннями за строками й 

сумами до погашення на прийнятному рівні та забезпечувати своєчасне виконання 

зобов’язань банку.       

Система управління ризиком ліквідності включає наступне: 

- визначення фактичної ліквідності; 

- оцінювання відповідності фактичних значень нормативів ліквідності вимогам, 

які встановлено НБУ; 

- виявлення чинників, які викликали відхилення фактичних значень показників 

ліквідності від нормативних вимог; 

- аналіз стабільності ресурсної бази банку; 

- прогнозування потреби банку в ліквідних коштах; 

- аналіз різних напрямів розміщення надлишкових ліквідних коштів; 

- темпи зростання обсягу проблемних активів; 

- інваріантний аналіз ліквідності банку за різних сценаріїв розвитку подій (стрес-

тестування). 

Процес управління ризиком ліквідності спрямований на ефективне використання 

ресурсів.  Серед методів, що Банк використовує при управлінні ризиком ліквідності, слід 



 

виділити: аналіз динамічних і статичних розривів активів та пасивів за термінами 

погашення (GEP – аналіз), встановлення та перегляд лімітів, аналіз сценаріїв, 

прогнозування стану ліквідності,  проведення стрес-тестування позицій ліквідності при 

різних сценаріях розвитку подій, застосування управлінських заходів (прогнозування 

операцій, коригування умов операцій, що відбуваються, припинення проведення операцій, 

тощо).  

На базі Банку, як Відповідальної особи Банківської групи, впроваджено 

автоматизовану систему оцінки, вимірювання і управління ризиком ліквідності. Всі дані 

системи  автоматично поновлюються з початком операційного дня Банку. В системі 

функціонує можливість введення прогнозних даних по операціях для моделювання різних  

сценаріїв.   

На протязі звітного року учасники Банківської групи не мали труднощів з 

виконанням своїх фінансових зобов’язань, не допускали порушення умов договорів на 

залучення коштів, всі зобов’язання виконували вчасно і в повному обсязі.  

Протягом 2016 року Банк дотримувався нормативів ліквідності, встановленим 

регулятором, не порушував норми обов’язкового резервування залучених коштів на 

кореспондентському рахунку в НБУ. Значення нормативів ліквідності ПАТ "ПФБ” на 

кінець року наведено у таблиці: 

 

Значення нормативів ліквідності ПАТ “ПФБ”  

 

 

Назва нормативу 
 

Нормативне 

значення 

Фактичні значення 

На звітну 

дату  

На звітну дату 

попереднього 

періоду 

Норматив миттєвої ліквідності, (Н4) не менше 20% 123,40% 120,26% 

Норматив поточної ліквідності, (Н5) не менше 40% 125,05% 119,85% 

Норматив короткострокової 

ліквідності, (Н6) 
не менше 60% 149,13% 152,06% 

 

У процесі аналізу, крім нормативів НБУ, Банк додатково використовує й інші 

коефіцієнти, що характеризують ліквідність та чинники, які на неї впливають: коефіцієнти 

ліквідності за строками погашення. Всі показники відповідають встановленим внутрішнім 

нормам, порушень за звітний рік не відбувалось. 

Контроль за виконанням нормативів ліквідності проводиться на постійній основі на 

підставі щоденних розрахунків.  

  Таблиця 8. Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за звітний період 

(тис. грн.)

Ря-

док 
Назва статті 

На ви-

могу та 

менше 1 

міс. 

Від 1 

до 3 

міс. 

Від 3 

до 12 

міс. 

Від 12 

міс. до 

5 років 

Понад 

5 

років 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кошти банків 0 0 0 0 0 0 

2 Кошти клієнтів 112377 14038 40 318 13396 0 180129 

2.1 Кошти фізичних осіб 30584 11111 40 268 1406 0 83369 

2.2 Інші 81793 2927 50 11990 0 96760 

3 Інші фінансові зобов’язання 6047 0 0 0  6047 

4 Фінансові гарантії 2247 1000 0 0 0 3247 

5 
Усього потенційних 

майбутніх виплат за 

фінансовими зобов’язаннями 
158877 15038 40318 13396 0 227629 



 

 

Таблиця 9 “Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за попередній 

період” 

(тис. грн.)

Ря-

док 
Назва статті 

На ви-

могу та 

менше 1 

міс. 

Від 1 

до 3 

міс. 

Від 3 

до 12 

міс. 

Від 12 

міс. до 5 

років 

Понад 

5 років 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кошти банків 0 0 0 0 0 0 

2 Кошти клієнтів 113547 15978 17044 19818 6 800 173187 

2.1 Кошти фізичних осіб 16049 5320 13606 19318 0 54293 

2.2 Інші 97498 10658 3438 500 6 800 118894 

3 
Інші фінансові 

зобов’язання 
7894 0 0 0 0 7894 

4 Фінансові гарантії 0 1000 0 0 0 1000 

5 

Усього потенційних 

майбутніх виплат за 

фінансовими 

зобов’язаннями 

121441 16978 17044 19818 6800 182081 

 

Таблиця 10. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на 

основі очікуваних строків погашення за звітний період  

(тис. грн.) 

Ря-

док 
Назва статті 

На ви-

могу та 

менше  

1 міс. 

Від 1 

до 3 

міс. 

Від 3 

до 12 

міс. 

Від 12 

міс.  

до 5 

років 

Понад 

5 років 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Активи       

1 
Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
66287 0 0 0 0 66287 

2 Кошти в інших банках 2958  23222 0 0 26180 

3 
Кредити та заборгованість 

клієнтів 
5000 22336 98781 77097 0 203214 

4 
Цінні папери в портфелі 

банку на продаж 
0 0 0 77 0 77 

5 
Цінні папери в портфелі 

банку до погашення 
117158 0 2616 451 0 120225 

6 Інші фінансові активи 563   0 0 563 

7 Усього фінансових активів 191966 22336 124619 77625 0 416546 

 Зобов’язання       

8 Кошти клієнтів 112377 14038 40318 13396 0 180129 

9 Інші фінансові зобов’язання 6047 0 0 0 0 6047 

10 Фінансові гарантії 2247 1000 0 0 0 3247 

11 
Усього фінансових 

зобов’язань 
120671 15038 40318 13396 0 189423 

12 
Чистий розрив ліквідності на 

кінець дня 31 грудня 
71295 7298 84301 64229 0 227123 

13 
Сукупний розрив ліквідності 

на кінець дня 31 грудня 
71295 78593 162894 227123 227123  

 
 



 

Таблиця 11  “Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на 

основі очікуваних строків погашення за попередній період”  

 (тис. грн.) 

Ря-

док 
Назва статті 

На вимогу 

та менше 1 

міс. 

Від 1 

до 3 

міс. 

Від 3 

до 12 

міс. 

Від 
12 міс. 

до 5 

років 

Понад 

5 років 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Активи       

1 
Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
50552 0 0 0 0 50552 

2 Кошти в інших банках 0 0 2267 0 0 2267 

3 
Кредити та заборгованість 

клієнтів 
5075 16253 73961 100219 24 195532 

4 
Цінні папери в портфелі 

банку на продаж 
2 0 0 0 0 2 

5 
Цінні папери в портфелі 

банку до погашення 
80039 0 0 0 0 80039 

6 Інші фінансові активи 520 0 0 0 0 520 
7 Усього фінансових активів 136188 16253 76228 100219 24 328912 

 Зобов’язання       
8 Кошти клієнтів 113547 15978 17044 19818 6800 173187 
9 Інші фінансові зобов’язання 7894 0 0 0 0 7894 
10 Фінансові гарантії 0 1000 0 0 0 1000 

11 
Усього фінансових 

зобов’язань 
121441 16978 17044 19818 6800 182081 

12 
Чистий розрив ліквідності 

на кінець дня 31 грудня 
14747 (725) 59184 80401 (6776) 146831 

13 
Сукупний розрив ліквідності 

на кінець дня 31 грудня 
14747 14022 73206 153607 146831  

 
Відповідність та/або контрольована невідповідність строків і процентних ставок 

активів та зобов’язань має фундаментальне значення для керівництва Банківської групи. 
Повна відповідність для банків не характерна, оскільки операції часто мають різний 
характер та невизначений термін. Позиція невідповідності потенційно може збільшити 
прибутковість, але також може збільшити ризик збитків. Строки погашення активів та 
зобов’язань і спроможність заміни (за прийнятною вартістю) процентних зобов'язань після 
настання строку їх погашення є важливими чинниками оцінки ліквідності Банківської групи 
та її реакції на зміни процентної ставки та курсу обміну валют. 
 
Страхові ризики. 

 

Ризик будь-якого договору страхування - це можливість того, що страховий випадок 

відбудеться та невизначеність суми заявлених вимог. За суттю договору страхування, цей 

ризик є випадковим і тому непередбачуваним.  

Для портфеля договорів страхування, де теорія ймовірностей застосовується до 

ціноутворення і створення резервів, основним ризиком, з яким Страхова компанія 

стикається по договорам страхування, є те, що фактичні претензії і виплати відшкодування 

перевищать балансову вартість страхових зобов'язань. Це може статися тому, що частота і 

тяжкість вимог і відшкодувань є більшими, ніж передбачалося. Страхові випадки є 

випадковими, і фактична кількість і сума претензії та відшкодувань будуть змінюватися з 

року в рік в порівнянні з рівнем, встановленим з використанням статистичних методів. 

Як показує досвід – чим більше портфель аналогічних договорів страхування, тим 

меншою буде відносна мінливість очікуваних результатів. Крім того, на більш 

диверсифікований портфель менш імовірно будуть впливати зміни в будь-якій структурній 



  

частині портфеля. Страхова компанія розробила свою стратегію страхового 

андерайтингового ризику для диверсифікації прийнятих видів страхових ризиків, які 

включають:  

- Ризик недостатності резервів (збитків) – ризик неадекватності страхових ризиків 

збитів майбутнім зобов’язанням; 

- Ризик недостатності премій (перевищення нетто-премій) – ризик неадекватності 

страхових тарифів майбутнім зобов’язанням; 

- Ризик недостатності премій (перевищення витрат) – відповідність фактичних витрат 

закладеним у бюджет; 

- Ризик катастроф – ризик, викликаний неточністю прогнозів настання надзвичайних 

подій та оцінок їх наслідків; 

- Ризик розірвання договорів – ризик, викликаний коливанням співвідношення 

кількості достроково припинених договорів страхування до загальної кількості 

укладених договорів; 

- Ризик страхування здоров’я – ризик, викликаний змінами витрат, понесених у зв’язку 

з обслуговуванням договорів із зазначеного виду страхування, коливаннями частоти і 

ступеня тяжкості страхових випадків, неточністю оцінок та прогнозів щодо спалаху 

епідемій.       

Фактори, які посилюють страховий ризик включають в себе відсутність 

диверсифікації ризиків з точки зору типу та суми ризиків, географічного місцерозташування 

і типу промисловості. 

 

Концентрація страхового ризику 

 

В процесі страхування можуть виникати концентрації ризику, коли конкретний 

випадок, або ряд випадків можуть вплинути на зобов’язання страхової компанії. Такі 

концентрації можуть виникати через один договір або кілька пов’язаних договорів та 

відноситься до обставин, що можуть спричинити суттєві зобов’язання страхової компанії. 

Страхова компанія допускає можливість концентрації страхового ризику. 

Концентрація страхового ризику виникає під впливом обставин, що повторюються, і 

спостерігається головним чином при страхуванні фізичних осіб. Наприклад, якщо при 

страхуванні від нещасних випадків страховий випадок виникає одночасно в кількох осіб, що 

заключили договори страхування. Або при страхуванні майна тісно заселений регіон 

підпадає під вплив одного і того ж зовнішнього фактору, наприклад пожежі, що легко 

розповсюджується з одного об’єкту на інший і цьому неможливо перешкодити. 

Крім того концентрація ризику можлива в організації або економічній зоні внаслідок 

страхування множинних ризиків. Обов’язковою умовою при страхуванні множинних 

ризиків є аналіз фінансового стану організації, оцінка її існуючих та прогнозованих 

фінансових зобов’язань, а також оцінка інших обставин. При оцінці фінансових ризиків 

враховуються тенденції економічного росту і обставини, що можуть вплинути на розвиток 

економічної зони. 

Для зменшення збитків, що виникають при концентрації ризику, страхова компанія 

приймає участь у пропорційних та непропорційних облігаторних програмах 

перестрахування. В угодах перестрахування частка страхової компанії в ризику 

визначається як для конкретного об’єкту так і для конкретного випадку, при якому 

одночасно кілька об’єктів можуть понести збитки. Перестрахування вказаних ризиків 

проводиться практично за всіма видами страхування. Якщо страхова сума за окремим 

предметом договору страхування перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного 

капіталу і сформованих вільних резервів та страхових резервів, необхідно укласти договір 

перестрахування. 

Ключові методи страхової компанії по управлінню концентрованими ризиками 

здійснюються в двох напрямках. По-перше, управління здійснюється за допомогою 



  

відповідності страхування. Страховикам заборонено підписувати договори, якщо очікуваний 

прибуток не відповідає передбачуваним ризикам. По-друге, управління здійснюється при 

допомозі факультативного та облігаторного перестрахування. Страхова компанія забезпечує 

собі перестрахове покриття для різних класів своїх зобов’язань. При цьому оцінюються 

прибутки та витрати, пов’язані з програмою перестрахування на безперервній основі. 

Страхова компанія визначає загальну сукупність ризиків, на які вона може 

наразитися при концентрації ризику, а також ті які для неї прийнятні з врахуванням 

концентрації. Контроль здійснюється під час підписання договорів, щомісячно, після аналізу 

звітів, що презентують основні сукупності ризиків. Компанія використовує ряд інструментів 

моделювання для контролю сукупності ризиків, щоб оцінити ефективність програм 

перестрахування, а також чисту ймовірність ризику в цілому для страхової компанії. 
 

Концентрація інших ризиків 
  
 Загальна характеристика інших суттєвих ризиків, які притаманні діяльності 
Банківської групи, зокрема: 
 
Операційно-технологічний ризик 

 

Операційно-технологічний  ризик полягає у ймовірності втрат, яких може зазнати 

Банківська група внаслідок виникнення помилок в операційній роботі. Це ризик виникнення 

збитків у результаті недоліків або помилок у ході здійснення внутрішніх процесів, 

допущених з боку співробітників, функціонування інформаційних систем і технологій, а 

також унаслідок зовнішніх подій. Внаслідок реалізації цього ризику можливі: втрата позицій 

на фінансових ринках, втрата клієнтів, втрата кращих фахівців, шахрайство з боку 

працівників.  

Управління операційним ризиком – це комплекс регулярних поточних заходів, 

спрямованих на попередження, фіксацію та усунення недоліків у сфері моніторингу ризиків, 

а також виявлення негативних тенденцій для ініціювання заходів протидії. Упередження 

операційного ризику реалізується через внутрішню нормативну базу Відповідальної особи 

Банківської групи, яка визначає процедури і порядки проведення операцій (облікові 

політики, внутрішні положення, інструкції, методики, тощо.)   

Мінімізація операційного ризику досягається шляхом: 

– використання «базового підходу» для кількісного виміру операційного ризику 

(згідно рекомендацій Базельського комітету по банківському нагляду); 

– проведення комплексної програми внутрішнього аудиту для виявлення та усунення 

недоліків в операційній роботі учасників Банківської групи. 

Учасники Банківської групи використовують наступні методи управління 

(мінімізації) операційними ризиками:  

 здійснення операцій за процедурами та регламентом, що розроблені та 

затверджені внутрішньою Обліковою політикою, внутрішніми Положеннями, 

Технологічними картами структурних підрозділів;  

 автоматизація операцій;  

 подвійний контроль;  

 чіткий розподіл обов’язків, повноважень та відповідальності між працівниками з 

метою уникнення їх дублювання;   

 проведення ретельного та всебічного аналізу операцій банку до початку, а також 

після їх здійснення з метою запобігання несанкціонованим операціям або таким, що 

проводяться з порушенням вимог відповідного технологічного процесу;   

 організація операційної діяльності Банку та облік операцій відповідно до 

нормативно-правових актів Національного банку України;  

 контроль за діяльністю персоналу та забезпечення необхідної чисельності 

працівників;  



  

 обмеження доступу до конфіденційних даних та систем, багаторівневий захист 

інформації; використання ліцензійного антивірусного програмного забезпечення; 

 забезпечення належної матеріально-технічної бази;  

 вивчення системних помилок для їх подальшого запобігання;  

 підбір кваліфікованих фахівців, підвищення кваліфікаційного рівня персоналу; 

 взаємна замінність спеціалістів;  

 внутрішній і документарний контроль;  

 постійне оновлення технічних засобів, удосконалення програмного забезпечення; 

 дублювання баз даних Банку, наявність резервного серверу; постійне 

доопрацювання та актуалізація внутрішньої нормативно-методологічної бази, яка 

регламентує внутрішні процеси та процедури;   

 виконання вимог щодо організації захисту інформації в програмно-технічних 

комплексах; 

 упровадження та функціонування системи управління інформаційною безпекою. 
У 2016р., в зв’язку з переходом учасника Банківської групи – ПАТ “ПФБ” на нове 

програмне забезпечення “АБС Б2”, скоротилась кількість неавтоматизованих процесів в 
структурних підрозділах Банку, що значно знизило рівень операційного ризику по Банку та 
вцілому по Банківській групі.  
 
Юридичний ризик 
    
 Юридичний ризик - ризик виникнення втрат внаслідок недосконалості правової 
системи (суперечливість законодавства, відсутність ефективного судового захисту), 
правозастосовної практики, їх несприятливих змін в місці реєстрації (ведення операцій) 
учасників Банківської групи або їх контрагентів, невідповідності документів учасників 
Банківської групи вимогам законодавства, що регулює їх діяльність, порушення учасниками 
Банківської групи та/або його контрагентами вимог законодавства, договорів, етичних норм 
і норм прийнятої ділової практики. Такий ризик може призвести до сплати штрафних 
санкцій та адміністративних стягнень, необхідності грошового відшкодування збитків, 
погіршення репутації та позицій учасників Банківської групи на ринку, зменшення 
можливостей для розвитку і правового забезпечення виконання угод.  

Управління правовим ризиком здійснюється за рахунок юридичної підтримки та 

консультацій відповідних співробітників юридичного напрямку учасників Банківської 

групи, чіткого дотримання вимог діючих нормативних актів (законів України, нормативно-

правових актів НБУ та інших державних органів); контролю за відповідністю внутрішніх 

документів учасників Банківської групи вимогам чинного законодавства України; 

спроможністю учасників Банківської групи своєчасно приводити свою діяльність та 

внутрішні документи у відповідність зі змінами законодавства; легітимністю та 

прийнятністю відносин із клієнтами та контрагентами, у рамках діючого законодавства 

України.  

Учасниками Банківської групи здійснюється постійний моніторинг: змін у 

законодавстві України, які можуть вплинути на їх фінансовий стан або спричинити зміну 

параметрів їх роботи; судових справ, ініційованих ними або проти них. Управління 

юридичним ризиком дає можливість в значній мірі мінімізувати загальні ризики, пов’язані з 

захистом інтересів учасників Банківської групи при проведенні активних операцій, а також 

при веденні інших видів діяльності. 

 

Репутаційний ризик  

 

Репутаційний ризик, тобто несприятливе сприйняття іміджу фінансової установи 

клієнтами, контрагентами, акціонерами та/або органами нагляду, що може призвести до 

фінансових втрат.  

Мінімізація ризику репутації здійснюється шляхом: 

– виконання вимог, встановлених Національним банком України та іншими 



  

державними органами; 

– своєчасного виконання своїх зобов'язань перед клієнтами та банками-

контрагентами; 

– дотримання фінансових показників, які згідно міжнародним стандартам свідчать 

про стійкість фінансової установи; 

– оперативного інформування своїх клієнтів та громадськість в цілому про діяльність 

учасників Банківської групи. 
 
Примі тка 31. Управління капіталом 

 
Капітал – кошти, спеціально створені фонди та резерви, призначені для забезпечення 

фінансової стійкості, комерційної та господарської діяльності, відшкодування можливих 

збитків, і які перебувають у користуванні учасників Банківської групи.   

Головна мета процесу управління капіталом полягає в залученні та підтримці 

достатнього обсягу капіталу для розширення діяльності, у забезпеченні захисту інтересів 

клієнтів, кредиторів та вкладників від непередбачувальних збитків, яких можуть зазнавати 

учасники Банківської групи в процесі своєї діяльності; стабільного і послідовного розвитку, 

збільшенні обсягів пасивних і активних операцій з прийнятним ризиком, розширення 

переліку послуг; фінансової стійкості і мінімізації ризиків, притаманних діяльності окремого 

учасника Банківської групи.  

Політика управління капіталом Банківської групи полягає у нарощуванні прибутку у 

розмірах, необхідних для забезпечення рентабельності капіталу на достатньому рівні; 

збалансованому зростанню капіталу та обсягів активних операцій; вдосконалення процедур 

ідентифікації ризиків, притаманних банківській та страховій діяльності та запобіганні 

надмірних ризиків.   

Під управлінням капіталом Банківської групи необхідно розуміти цілеспрямовану 

діяльність при формуванні капіталу і його капіталізації з метою забезпечення сталого 

функціонування і розвитку Банківської групи, а також виконання нормативних вимог 

наглядових органів учасників Банківської групи. 

Упродовж 2015 та 2016 років Банк дотримувався нормативів капіталу, встановлених 

відповідно до “Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні” 

затвердженої постановою  Правління НБУ від 28.08.2001 року №368”. Значення нормативів 

капіталу ПАТ “ПФБ” наведено у таблиці: 

  

 Значення нормативів капіталу ПАТ “ПФБ”  

 

 
Назва нормативу 

Фактичні значення, тис.грн. 

На звітну дату 
На звітну дату 

попереднього періоду 
1 2 3 

Мінімальний розмір регулятивного капіталу 

Банку, (Н1) 
175 820,2 162 273,5 

Норматив достатності (адекватності) 

регулятивного капіталу (Н2), (не менше 10% 

від регулятивного капіталу банку) 
73,22% 68,92% 

 

Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності Банку, 

основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які 

банк бере на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової 

стійкості й стабільної діяльності банку. Банк з метою визначення реального розміру 

регулятивного капіталу з урахуванням ризиків у своїй діяльності, постійно оцінює якість 

усіх своїх активів і позабалансових зобов'язань. Перевищення значень нормативу 

достатності (адекватності) регулятивного капіталу Банку  за останні роки свідчить про 



  

налагоджений процес управління банківськими ресурсами та динамічність обсягу і 

структури власного капіталу відповідно до змін внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Для оцінки капіталу під ризиком Банк також додатково використовує розрахунки 

внутрішніх коефіцієнтів, що характеризують капітал банку: коефіцієнт співвідношення 

регулятивного капіталу до сукупних активів,  який відображає розмір регулятивного 

капіталу, необхідний для здійснення банком активних операцій, розраховується для 

визначення спроможності банку захистити кредиторів і вкладників від непередбачуваних 

збитків; коефіцієнт співвідношення регулятивного капіталу до  зобов’язань банку, який 

розраховується  з метою визначення достатності  власних  коштів банку для виконання 

зобов’язань перед вкладниками та кредиторами. Всі показники відповідають встановленим 

внутрішнім нормам, порушень за звітний та попередній роки не відбувалось. 
Контроль за виконанням нормативів проводиться щоденно на підставі щоденних 

розрахунків.  
 
Таблиця 1.  Структура регулятивного капіталу ПАТ “ПФБ” 

  (тис. грн.) 
Рядок Назва статті Звітний 

період 

Попередній 

період 

1 2 3 4 

І Регулятивний капітал банку (ІІ+(ІІІ)-IV) 175 820 162 274 

ІІ Основний капітал (капітал 1-го рівня) (1 + 2 - 3) 129 311 135 316 

  у тому числі:   

1 Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал 120 384 120 384 

2 Розкриті резерви, що створені або збільшені за рахунок 

нерозподіленого прибутку 
15 790 14 952 

  з них:   

2.1 емісійні різниці 485 535 

2.2 резервні фонди 15 305 14 417 

3 Зменшення ОК (сума недосформованих резервів; 

нематеріальних за мінусом суми зносу; капітальних 

вкладень у нематеріальні активи; збитків минулих та 

поточного років) 

6 863 20 

  з них:   

3.1 сума недосформованих резервів під активні операції 0 0 

3.3 нематеріальні активи за мінусом суми зносу 6 863 20 

ІІІ Додатковий капітал (капітал 2-го рівня) (1+2+3+4+5) 46 509 26 958 

  у тому числі:   

1 Резерви під стандартну заборгованість інших банків, під 

стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам 

та під стандартну заборгованість за операціями за 

позабалансовими рахунками (з урахуванням переоцінки ОЗ) 

2 614 8 209 

2 Результат переоцінки основних засобів 0 0 

3 Розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п) 25 863 17 602 

4 Прибуток минулих років 18 032 1 147 

5 Субординований борг, що враховується до капіталу  0 

(ІІІ) Додатковий капітал до розрахунку 46 509 26 958 

IV Відвернення 0 0 

 

 Відповідно до існуючих вимог до капіталу, встановлених Національним банком 

України, Банківська група повинна дотримувати відношення регулятивного капіталу до 

активів, зважених з урахуванням ризику (норматив достатності капіталу), на рівні, що є 

вищим за обов’язкове мінімальне значення. Нижче, в таблиці показаний регулятивний 

капітал Банківської групи “ПФБ”, розрахований станом на 31.12.2016р. на підставі річної 

звітності обох учасників Банківської групи. 



  

  

Таблиця 2 “Регулятивний капітал Банківської групи “ПФБ” (станом на 31.12.2016р.)” 
   

(тис. грн.) 
Рядок Назва статті Звітний період 

1 2 3 
1 Регулятивний капітал Банку  175 820 
2 Регулятивний капітал Страхової компанії 115 365 
3 Всього Регулятивного капіталу Банківської групи 291 185 

  Інформацію про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та 

економічних нормативів Банківської групи, яка додатково додається до цієї звітності  

розраховано на підставі річної звітності обох учасників Банківської групи. 

 

Примітка 32. Потенційні зобов’язання Банківської групи  

 

1) розгляд справ у суді  

У ході своєї діяльності учасники Банківської групи залучаються до різних судових 

процесів в якості позивача, відповідача або третьої особи. Результат розгляду цих судових 

процесів не матиме суттєвого фінансового впливу на діяльність учасників Банківської 

групи; 
2) потенційні податкові зобов’язання 

Законодавство України і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування часто 

змінюються. Податкове законодавство є часто невизначеним, може мати різне трактування, 

а в деяких випадках є суперечливим. Керівництво Відповідальної особи Банківської групи 

вважає, що воно виконує всі вимоги чинного податкового законодавства, а тлумачення 

нормативних актів, які регулюють діяльність учасників Банківської групи є обґрунтованим. 

За звітний період учасники Банківської групи нарахували та сплатили до бюджету усі 

належні податки. Проте не може існувати впевненості у тому, що податкові органи не 

матимуть іншої думки що до відповідності учасників Банківської групи чинному 

податковому законодавству України і не застосують штрафних санкцій. 

3) зобов’язання за капітальними інвестиціями 

За станом на кінець дня 31 грудня 2016 року учасники Банківської групи не мали 

капітальних зобов’язань, передбачених контрактами щодо придбання основних засобів та 

нематеріальних активів; 

4) зобов’язання оперативного лізингу (оренди) 

У звітному та попередньому періоді учасники Банківської групи не укладали 

невідмовних договорів про оперативний лізинг(оренду). 

5) зобов’язання з кредитування. 

 

Таблиця 1. Структура зобов’язань з кредитування Банку 

(тис. грн.) 
Ря-

док 
Назва статті 

При-

мітки 
Звітний 

період 
Попередній 

період 
1 2 3 4 5 

1 Надані зобов’язання з кредитування      

2 Невикористані кредитні лінії  50637 78394 

3 Гарантії видані  3247 1000 

4 Резерв за зобов’язаннями, що пов’язані з кредитуванням  (60) (60) 

5 
Усього зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням, за 

мінусом резерву 
 

53824 79334 

 

 



  

Таблиця 2. Зобов’язання з кредитування в розрізі валют 

(тис. грн.) 
Рядок Назва статті Звітний період Попередній період 

1 2 3 4 
1 Гривня 52402 76124 
2 Долар США 1421 3270 
3 Євро 0 0 
4 Інші 0 0 
5 Усього 53823 79394 

 

6) дотримання особливих вимог 

Банк наражається на небезпеку можливих збитків у зв’язку з ризиком по кредитним 

зобов’язанням, пов’язаних з позиками. Однак, враховуючи відкличний характер цих 

зобов’язань, Банк може відмовити клієнтові в позиці при зниженні його платоспроможності. 

 

Примітка 33. Справедлива вартість активів та зобов’язань 

 

Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти фінансовий інструмент при 

здійсненні поточної операції між двома непов'язаними зацікавленими сторонами, за 

винятком випадків примусового продажу або ліквідації. Найкращим підтвердженням 

справедливої вартості є ціна фінансового інструмента, що котирується на ринку. 

Справедлива вартість фінансових інструментів, щодо яких відсутні ринкові котирування, 

визначалася за допомогою методик оцінки. Застосування деяких методик оцінки вимагало 

припущень, що не підкріплені ринковими даними. Заміна будь-якого такого припущення 

можливим альтернативним варіантом не призвела б до суттєвої зміни суми прибутку, 

загальної суми активів чи зобов’язань. 

Розрахункова справедлива вартість інструментів із плаваючою процентною ставкою, 

які не мають ринкових котирувань, дорівнює їх балансовій вартості. Розрахункова 

справедлива вартість інструментів, які розміщуються за фіксованою процентною ставкою і 

не мають ринкових котирувань, базується на розрахункових майбутніх очікуваних грошових 

потоках, дисконтованих із застосуванням поточних процентних ставок для нових 

інструментів, що мають подібний кредитний ризик та строк до погашення, який залишився.  

Банківська група для кожного класу активів та зобов’язань розкриває методи оцінки 

та вхідні дані, які використовуються для оцінки їх справедливої вартості. У разі зміни 

методу оцінки справедливої вартості – учасники Банківської групи розкривають інформацію 

про такі зміни та їх причини.  

Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку поділяються на фінансові активи, 

фінансові зобов’язання, інструменти власного капіталу і похідні фінансові інструменти. 

Фінансові активи Банківської групи станом на 31.12.2016р. включають: кредити та 

дебіторську заборгованість, не призначені для продажу; фінансові активи, що утримуються 

до погашення; фінансові активи, переоцінка яких до справедливої вартості визнається через 

прибутки та збитки (фінансових активів, призначених для продажу, не було). 

Фінансові зобов’язання Банківської групи станом на 31.12.2016р. включають тільки 

фінансові зобов’язання, що підлягають погашенню (фінансових зобов'язань, призначених 

для продажу, не було). 

До інструментів власного капіталу учасників Банківської групи належать прості акції. 

Фінансові активи оцінюються за амортизованою вартістю з використанням 

ефективної ставки відсотка (за винятком грошових коштів та їх еквівалентів, інших 

фінансових активів, які оцінюються за собівартістю).  

Фінансові зобов’язання, що підлягають погашенню, включають на звітну дату 

наступні статті: кошти клієнтів та інші фінансові зобов’язання. Ці фінансові зобов’язання 

оцінюються за амортизованою вартістю з використанням ефективної ставки. 



  

Для визначення справедливої вартості короткострокових фінансових активів та 

зобов’язань, припускається, що їх справедлива вартість у зв’язку з короткостроковим 

характером дорівнює балансовій вартості. 

Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань зі строком погашення понад 

один рік, приблизно дорівнює їх балансовій вартості, оскільки процентні ставки по кредитам 

та депозитам, визначені відповідними угодами, практично дорівнюють або несуттєво 

відрізняються від ринкових процентних ставок. 

Результати оцінки справедливої вартості аналізуються та розподіляються за рівнями 

ієрархії справедливої вартості: 

1-й рівень – оцінка за цінами котирування на активних ринках для ідентичних активів 

або зобов’язань; 

2-й рівень – оцінка  за цінами котирування на подібні активи чи зобов’язання на 

активних ринках, або за цінами котирування на ідентичні/подібні активи чи зобов’язання на 

ринках, які не є активними;  

3-й рівень – оцінка за методами, у яких не використовуються вхідні дані, що 

спостерігаються на відкритих ринках. 

Всі розраховані справедливі вартості для активів та зобов’язань, що не обліковуються 

за справедливою вартістю і зазначені в таблиці нижче, визначені за третім рівнем оцінки 

справедливої вартості. 

 

Таблиця 1. Справедлива вартість та рівні ієрархії вхідних даних, що 

використовувалися для методів оцінки  активів та зобов’язань за звітний період 

(тис.грн) 

Ря-

док 
Назва статті 

Справедлива вартість за різними 

моделями оцінки 

Усьо-

го 

спра-

вед-

лива 

вар-

тість 

Усього 

балан-

сова 

вар-

тість 

рин-

кові 

коти-

ру-

вання 
(1-й 

рівень) 

модель 

оцінки, 

що ви-

корис-

товує 

спосте-

режні 

дані 
 (2-й 

рівень) 

модель 

оцінки, що 

викорис-

товує по-

казники, не 

підтвер-

джені рин-

ковими 

даними 
(3-й рівень) 

1 2 3 4 5 6 7 
І АКТИВИ      

1 Цінні папери у портфелі банку на 

продаж 
0 0 77 77 77 

1.1 акції підприємств та інші цінні 

папери з нефіксованим прибутком 
0 0 77 77 77 

 
Таблиця 2. Справедлива вартість та рівні ієрархії вхідних даних, що 

використовувалися для методів оцінки  активів та зобов’язань за попередній період 

(тис.грн) 

Ря-

док 
Назва статті 

Справедлива вартість за різними моделями 

оцінки Усього 

спра-

вед-

лива 

вар-

тість 

Усього 

балан-сова 

вартість 

ринкові 

котируван

ня 
(1-й 

рівень) 

модель 

оцінки, що 

використов

ує спосте-

режні дані 
 (2-й рівень) 

модель оцінки, що 

викорис-товує 

показ-ники, не 

підтверджені 

ринковими даними 
(3-й рівень) 

1 2 3 4 5 6 7 



  

1 2 3 4 5 6 7 
І АКТИВИ      

1 Цінні папери у 

портфелі банку 

на продаж 
0 0 2 2 2 

1.1 акції 

підприємств та 

інші цінні 

папери з 

нефіксованим 

прибутком 

0 0 2 2 2 

 

Таблиця 3. Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою 

собівартістю 

          (тис.грн) 

Рядок Найменування статті 

Звітний період Попередній період 

справедлива 

вартість 
балансова 

вартість 
справедлива 

вартість 
балансова 

вартість 

1 2 3 4 5 6 

  ФІНАНСОВІ АКТИВИ         

1 
Грошові кошти та їх 

еквіваленти: 
66 287 66 287 50 552 50 552 

1.1 готівкові кошти 16 456 16 456 10 235 10 235 

1.2 
кошти в Національному банку 

України (крім обов’язкових 

резервів) 
13 429 13 429 5 028 5 028 

1.3 
кореспондентські рахунки, 

депозити та кредити овернайт у 

банках 
36 402 36 402 35 289 35 289 

2 Кошти в інших банках: 26 180 26 180 2 267 2 267 

2.1 депозити в інших банках 26 180 26 180 2 267 2 267 

3 
Кредити та заборгованість 

клієнтів: 
203 214 203 214 195 532 195 532 

3.1 кредити юридичним особам  207 533 207 533 209 128 209 128 

3.2 
кредити фізичним особам - 

підприємцям 
4 092 4 092 901 901 

3.3 іпотечні кредити фізичних осіб 5 263 5 263 5 866 5 866 

3.4 
кредити на поточні потреби 

фізичним особам  
5 870 5 870 5 778 5 778 

3.5 інші кредити фізичним особам 1 697 1 697 2 013 2 013 

4 
Резерви під знецінення 

кредитів 
(21 241) (21 241) (28154) (28154) 

5 
Цінні папери в портфелі банку 

до погашення. 
120 225 120 225 80 039 80 039 

6 Інші фінансові активи: 563 563 520 520 

6.1 
дебіторська заборгованість за 

операціями з платіжними 

картками 
556 556 514 514 

6.2 
інші фінансові активи 

 
23 23 35 35 



  

1 2 3 4 5 6 

6.3 
Резерви під знецінення інших 

фінансових активів 
(16) (16) (29) (29) 

7 
Усього фінансових активів, що 

обліковуються за 

амортизованою вартістю 
416 469 416 469 328 910 328 910 

  ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ         

8 Кошти клієнтів: 180 129 180 129 173 187 173 187 

8.1 
державні та громадські 

організації 
712 712 1 015 1 015 

8.2 інші юридичні особи 96 048 96 048 117 879 117 879 

8.3 фізичні особи 83 369 83 369 54 293 54 293 

9 Інші фінансові зобов’язання: 6 047 6 047 7 894 7 894 

9.1 
кредиторська заборгованість за 

операціями з платіжними 

картками 
735 735 332 332 

 9.2 
кредиторська заборгованість за 

операціями з іноземною 

валютою 
5 071 5 071 7 308 7 308 

9.3 інші фінансові зобов’язання 241 241 254 254 

  
Усього фінансових зобов'язань, 

що обліковуються за 

амортизованою вартістю 
186 176 186 176 181 081 181 081 

  
Примітка 34. Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки 

 

Для цілей оцінки МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» встановлює 

такі категорії фінансових активів: (а) кредити та дебіторська заборгованість; (б) фінансові 

активи для подальшого продажу; (в) фінансові активи, що утримуються до погашення та (г) 

фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на 

фінансовий результат. Фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться 

на фінансовий результат, поділяються на дві під-категорії: (і) активи, включені до цієї 

категорії при початковому визнанні, та (іі) активи, віднесені до категорії призначених для 

торгівлі. Нижче в таблиці показане вивірення класів фінансових активів з цими категоріями 

оцінки станом на 31 грудня 2016 року: 
 

Таблиця 1. Фінансові активи за категоріями оцінки за звітний період 

(тис. грн.) 

Ря-

док 
Назва статті 

Кредити 

та 

дебітор-

ська 

заборго-

ваність 

Активи, 

доступні 

для 

продажу 

Інвестиції 

утримані 

до 

погашення 

Фінансові активи за 

справедливою вартість з 

відображенням переоцінки 

як прибутку (збитку) 

Усього 

торгові 

активи 

активи, що 

обліковуються за 

справедливою 

вартістю через 

прибуток або 

збиток 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  АКТИВИ             

1 
Грошові кошти та 

їх еквіваленти 
0 66 287 0 0 0 66 287 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
Кошти в інших 

банках 
26180 0 0 0 0 26180 

2.1 
депозити в інших 

банках 
26180 0 0 0 0 26180 

3 
Кредити та 

заборгованість 

клієнтів 
203214 0 0 0 0 203214 

3.1 
кредити 

юридичним 

особам 
207533 0 0 0 0 207533 

3.2 
Кредити фізичним 

особам-

підприємцям 
4092 0 0 0 0 4092 

3.3 
іпотечні кредити 

фізичним особам 
5263 0 0 0 0 5263 

3.4 
кредити на 

поточні потреби 

фізичним особам 
5870 0 0 0 0 5870 

3.5 
інші кредити 

фізичним особам 
1697 0 0 0 0 1697 

3.6 
Резерв під 

знецінення 

кредитів 
(21241) 0 0 0 0 (21241) 

4 
Цінні папери в 

портфелі банку на 

продаж 
0 77 0 0 0 77 

5 
Цінні папери в 

портфелі банку до 

погашення 
0 0 120225 0 0 120225 

6 
Інші фінансові 

активи 
563 0 0 0 0 563 

6.1 

дебіторська 

заборгованість за 

операціями з 

платіжними 

картками 

556 0 0 0 0 556 

6.2 
інші фінансові 

активи 
7 0 0 0 0 7 

7 
Усього 

фінансових 

активів 
229957 66364 120225 0 0 416546 

  
Таблиця 2 Фінансові активи за категоріями оцінки за попередній період  

(тис. грн.) 

Ря-

док 
Назва статті 

Кредити 

та 

дебітор-

ська 

заборго-

ваність 

Активи, 

доступні 

для 

продажу 

Інвестиції 

утримані 

до 

погашення 

Фінансові активи за 

справедливою вартість з 

відображенням переоцінки 

як прибутку (збитку) 
Усього 

торгов

і 

активи 

активи, що обліко-

вуються за спра-

ведливою вартіс-

тю через прибуток 

або збиток 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 АКТИВИ       



  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Грошові кошти та 

їх еквіваленти 
0 50552 0 0 0 50552 

2 Кошти в інших 

банках 
2267 0 0 0 0 2267 

2.1 депозити в інших 

банках 
2267 0 0 0 0 2267 

3 Кредити та 

заборгованість 

клієнтів 
195532 0 0 0 0 195532 

3.1 кредити юри-

дичним особам 
209128 0 0 0 0 209128 

3.2 Кредити фізич-

ним особам-

підприємцям 
901 0 0 0 0 901 

3.3 іпотечні кредити 

фізичним особам 
5866 0 0 0 0 5866 

3.4 кредити на 

поточні потреби 

фізичним особам 
5778 0 0 0 0 5778 

3.5 інші кредити 

фізичним особам 
2013 0 0 0 0 2013 

3.6 Резерв під знеці-

нення кредитів 
(28154) 0 0 0 0 (28154) 

4 Цінні папери в 

портфелі банку на 

продаж 
2 0 0 0 0 2 

5 Цінні папери в 

портфелі банку до 

погашення 
0 0 80039  0 0 80039 

6 Інші фінансові 

активи 
520 0 0 0 0 520 

6.1 дебіторська 

заборгованість за 

операціями з 

платіжними 

картками 

514 0 0 0 0 514 

6.2 інші фінансові 

активи 
6 0 0 0 0 6 

7 Усього фінан-

сових активів 
198321 50552 80039 0 0 328912 

 
Примітка 35. Операції з пов’язаними сторонами 

 

Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під 

спільним контролем або якщо одна з них має можливість контролювати іншу, або може 

мати суттєвий вплив при прийнятті фінансових та управлінських рішень. Під час 

розгляду кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між  

пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній 

формі. 

Протягом 2016 року учасник Банківської групи – ПрАТ СК “ОНІКС” здійснював 

наступні операції з пов’язаними сторонами:  

- органам управління було здійснено виключно тільки виплату у вигляді заробітної 

плати, а саме виконавчому органу – генеральному директору у сумі 349,3 тис. 

грн.; 



  

- виплата дивідендів акціонерам Компанії (контролерам Банківської групи) в сумі 

14 057,5 тис. грн.    

-  дебіторська заборгованість страхових платежів за операціями з пов’язаними 

особами ПАТ “ПФБ” –  8 тис.грн.) 

Банком протягом звітного періоду 2016 року проводились наступні операції з 

пов’язаними сторонами: здійснення розрахунків, надання кредитів, залучення депозитів.  

Заборгованість пов’язаних сторін становить незначну частину активів Банку, 

також, несуттєва частина доходів Банку отримана від операцій з пов’язаними сторонами.  

Умови  операцій з пов’язаними сторонами не відрізняються у порівнянні з 

операціями з іншими клієнтами Банку та не несуть значних фінансових ризиків. 

Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на кінець звітного 

періоду по учаснику Банківської групи – ПАТ “ПФБ” наведені у Таблицях нижче.  

 

Таблиця 1. Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на кінець 

звітного періоду 

(тис. грн.)

Ря-

док 
Назва статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші 

пов’язані 

сторони 

1 

Фінансові активи, що 

обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або 

збиток (контрактна процентна 

ставка 16%) 

0 431 34 

2 
Кредити та заборгованість клієнтів 

(контрактна процентна ставка 14-

36%)  
0 473 278 

3 
Резерв під заборгованість за 

кредитами  станом на 31 грудня 
0 

126 
 

26 
 

4 
Кошти клієнтів (контрактна 

процентна ставка 4.25-19%) 
32 813 0 11 005 

 

Таблиця 2. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за звітний період 

(тис. грн.) 

Ря-

док 
Назва статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші 

пов’язані 

сторони 

1 Процентні доходи  0 130 311 

2 Процентні витрати  1414 25 529 

3 

Прибуток (збиток), що  виникає під 

час первісного визнання фінансових 

активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

0 (49) (3) 

4 
Відрахування до резерву під 

знецінення кредитів та коштів в 

інших банках 
0 (96) (174) 

 



  

 Таблиця 3. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за 

станом на кінець звітного періоду  

(тис. грн.) 

Ря-

док 
Назва статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) Банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші пов’язані 

сторони 

1 Інші зобов’язання  0 166 1562 
 

Таблиця 4. Загальна сума кредитів, наданих пов’язаним сторонам та погашених 

пов’язаними сторонами протягом звітного періоду 

(тис. грн.) 

Ря

до

к 
Назва статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) Банку 

Провідний 

управлінськ

ий персонал 

Інші 

пов’язані 

сторони 
1 Сума кредитів, наданих пов’язаним 

сторонам протягом періоду 
0 556 18 

2 Сума кредитів, погашених пов’язаними 

сторонами протягом періоду 
0 698 53 

 
Таблиця 5. Залишки за операціями з пов’язаними сторонами  станом на кінець 

попереднього періоду 

(тис. грн.)

Ря

до

к 
Назва статті 

Найбільші учасники 

(акціонери) Банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші 

пов’язані 

сторони 

1 
Кредити та заборгованість клієнтів 

(контрактна процентна ставка 16-25%) 

 
0 493 2871 

2 
Резерв під заборгованість за кредитами  

станом на 31 грудня 

 
0 

30 
 

200 
 

3 
Кошти клієнтів (контрактна процентна 

ставка 4.25-19%) 

 
0 27068 613 

  

Таблиця 6. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 

попередній період 

(тис. грн.) 

 

Ря

до

к 
Назва статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Банку 

Провідний 

управлінськ

ий персонал 

Інші 

пов’язані 

сторони 

1 Процентні доходи  

 
0 80 498 

2 Процентні витрати  

 
0 1456 454 

3 Прибуток (збиток), що виникає під час 

первісного визнання фінансових активів за 

процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж 

ринкова 

0 (48) (4) 

4 Відрахування до резерву під знецінення 

кредитів та коштів в інших банках 
0 (16) (199) 



  

Таблиця 7. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за 

станом на кінець попереднього періоду  

(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші пов’язані 

сторони 

1 Інші зобов’язання  0 0 2860 

 
Таблиця 8. Загальна сума кредитів, наданих пов’язаним сторонам та погашених 

пов’язаними сторонами протягом попереднього періоду 

(тис. грн.) 

Ря

до

к 
Назва статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші пов’язані 

сторони 

1 
Сума кредитів, наданих пов’язаним 

сторонам протягом періоду 
0 682 5075 

2 
Сума кредитів, погашених 

пов’язаними сторонами протягом 

періоду 
0 621 5104 

 
Відомості про власників істотної участі в банку станом на 1 січня 2017 року 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК” 

39627, України, Полтавська обл., м. Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б 
 

N 
з

/

п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

фізичної особи 

або повне най-

менування 

юри-дичної 

особи 

Тип 

особи 
Тип 

істо

тної 

учас

ті 

 
Інформація про 

особу 

 
Опис взаємозв’язку особи з банком 

1 2 3 4 5 6 
1

  

ТОВАРИСТВО 

З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬ

НІСТЮ 

“ВАТО” 

  

 ЮО П 

 

39600, Україна, 

Полтавська обл., м. 

Кременчук,             

вул. Генерала 

Жадова, буд. 4, код 

за ЄДРПОУ 

32614991 

 

Акціонер банку, якому належить 

97,3429 % акцій банку. Рішення 

Національного банку України про 

надання згоди на набуття істотної 

участі в банку № 11 від 20.11.2008. 

2 Матицина 

Тетяна 

Юріївна 

ФО П громадянка 

України, Україна, 

місто Кременчук 

Акціонер банку. Спільно з 

асоційованою особою  - Матициним 

Володимиром Митрофановичем є 

власником істотної участі в розмірі 

100% у банку (Матицина Тетяна 

Юріївна є дружиною Матицина 

Володимира Митрофановича) 

Рішення Національного банку 

України про надання згоди на набуття 

істотної участі в банку № 542 від 

24.11.2015. 

 



  

1 2 3 4 5 6 
3 Матицин 

Володимир 

Митрофанович 

ФО О громадянин 

України, Україна, 

місто Кременчук 

Через CALANDIRA HOLDING 

LIMITED (100 %), якому належить 

100% голосів від загальної кількості 

голосуючих часток ТОВ «ВАТО», яке 

володіє 97,3429 % акцій банку. 

Фотіні Каллену є номінальним 

утримувачем та довірчим керуючим 

(управителем) 20 % акцій Матицина 

Володимира Митрофановича в 

CALANDIRA HOLDING LIMITED. 

Марія Скуру є номінальним 

утримувачем та довірчим керуючим 

(управителем) 20 % акцій Матицина 

Володимира Митрофановича в 

CALANDIRA HOLDING LIMITED. 

Ірене Піпера є номінальним 

утримувачем та довірчим керуючим 

(управителем) 20 % акцій Матицина 

Володимира Митрофановича в 

CALANDIRA HOLDING LIMITED. 

Анна Хаджікоста є номінальним 

утримувачем та довірчим керуючим 

(управителем) 20 % акцій Матицина 

Володимира Митрофановича в 

CALANDIRA HOLDING LIMITED. 

Крістіна Георгіу є номінальним 

утримувачем та довірчим керуючим 

(управителем) 20 % акцій Матицина 

Володимира Митрофановича в 

CALANDIRA HOLDING LIMITED. 

Спільно з асоційованою особою  - 

Матициною Тетяною Юріївною є 

власником істотної участі в розмірі 

100% у банку (Матицин Володимир 

Митрофанович є чоловіком 

Матициної Тетяни Юріївни) Рішення 

Національного банку України про 

надання згоди на набуття істотної 

участі в банку № 542 від 24.11.2015р. 

 

4 CALANDIRA 

HOLDING 

LIMITED 

(ТОВАРИСТВО 

З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬ

НІСТЮ 

“КАЛАНДІРА 

ХОЛДІНГ 

ЛІМІТЕД”)  

 

ЮО О Kennedy 12, 

Kennedy Business 

Center, 2
nd

 Floor, 

P.C. 1087, Nicosia, 

Cyprus (Кеннеді 12, 

Кеннеді Бізнес 

Центр, 2-й поверх, 

П.К. 1087, Нікосія, 

Кіпр), НЕ 191904 

Через ТОВ “ВАТО” (100%), яке 

володіє 97,3429 % акцій банку 

 

 

 

 

 



  

Таблиця 9. Виплати провідному управлінському персоналу Банку 

(тис. грн.) 
Ря-

док 
Назва статті Звітний період Попередній період 

витрати нараховане 

зобов’язання 
витрати нараховане 

зобов’язання 
1 2 3 4 5 6 
1 Поточні виплати працівникам 1848 57 1431 0 
2 Виплати під час звільнення 3 0 8 0 

Примітка 36. Об'єднання компаній 

 Протягом звітного періоду об’єднання компаній не було. 15 серпня 2016 року було 

створено банківську групу у складі  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

“ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК” та учасника банківської групи – ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ОНІКС”, у відповідності 

до Постанови Національного банку України №134 від 09.04.2012р. 

Примітка 37. Події після дати балансу 

15 березня 2017 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів ПАТ “ПФБ”, 

на яких було розглянуто питання щодо збільшення статутного капіталу Банку на                       

50 000 тис. грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 

вартості за рахунок додаткових внесків акціонерів. 

 

Крім того, після дати балансу, ПрАТ СК “ОНІКС” було здійснено внесок до 

статутного капіталу ТОВ «ВАТО» (код ЄДРПОУ 32614991) у розмірі 37 050,0 тис. грн. 

Негативний вплив на фінансовий стан Страхової компанії – відсутній. ПрАТ СК “ОНІКС” 

має на звітну дату профіцит страхових резервів (а саме, резерву незароблених премій) в 

розмірі 7 721,5 тис. грн., та повністю забезпечує виконання нормативу достатності та 

диверсифікованості.  

  

 

 

 

 


