
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Голова Правлiння       Букрєєв М.Ю. 

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

М.П. 
25.04.2018 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 
"IНДУСТРIАЛБАНК"  

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

13857564 

4. Місцезнаходження 

Запорізька , Вознесенiвський р-н, 69037, мiсто Запорiжжя , вулиця Незалежної України, буд. 39 Д  

5. Міжміський код, телефон та факс 

(061)225-18-08 (061)225-18-32  

6. Електронна поштова адреса 

reception@industrialbank.ua  

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

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

 
(дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у 

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку №81(2834)  

  
27.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці http://www.industrialbank.ua 

в мережі 
Інтернет 26.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство X 

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

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

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

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

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

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

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

X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду 

X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

 

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

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 
які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність 
 

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

X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва) 

 

34. Примітки 
Пункт "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не заповнюється, 
оскiльки Банк не має викуплених акцiй та у звiтному роцi не здiйснював викупу власних акцiй. 
Пункт "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" не заповнюється, оскiльки його 
заповнення акцiонерними товариствами, що здiйснюють банкiвську дiяльнiсть, у вiдповiдностi 
до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, не передбачено. 
Пункти "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та 
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюються, оскiльки Банк не 
займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної 
дiяльностi.  

 



Банк облiгацiї, iпотечнi облiгацiї, цiльовi облiгацiй, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН, 
борговi цiннi папери, емiсмiя яких потребує реєстрацiї, не випускав, вiдповiдно пункти, що 
стосуються вказаних цiнних паперiв Банком не заповнюються. Операцiї щодо iпотечного 
покриття та iпотечних активiв вiдсутнi. 
Пункт "Рiчна фiнансова звiтнiсть" не заповнюється, оскiльки Банк складає рiчну фiнансову 
звiтнiсть за 2017 рiк вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 
Пункт "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" не заповнюється, оскiльки Банк не є емiтентом 
цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта 
(частини об'єкта) житлового будiвництва. 
Пункти "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв" та "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних 
правочинiв" не заповнюються, оскiльки вказаннi рiшення протягом звiтного року Банком не 
приймались. 
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв 
дiяльностi Банку: 
Рiчний звiт емiтента включає в себе також iнформацiю по ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» за 11 мiсяцiв 2017 року.  
Вiдповiдно до Закону України «Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв» 
вiд 23 березня 2017 року N 1985-VIII, в разi реорганiзацiї банкiв за спрощеною процедурою до 
них не застосовуються положення законодавства щодо завершення приєднання з дати 
державної реєстрацiї змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi 
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань щодо 
правонаступництва Банку-правонаступника, а також одночасного подання документiв для 
державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про Банк-правонаступник, що мiстяться у такому 
реєстрi, та документiв для державної реєстрацiї припинення Банку, що приєднується. 
Вiдповiдно до зазначеного вище Закону України, а також «Положення про особливостi 
реорганiзацiї банку за рiшенням його власникiв» , затвердженого Постановою Правлiння 
Нацiонального банку України вiд 27 червня 2008 року N 189 та Рiшення Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку про затвердження «Порядку реєстрацiї випускiв акцiй при 
спрощенiй процедурi реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв» вiд 14 липня 2017 року N 530, 
правонаступництво щодо майна, прав та обов'язкiв Банку, що приєднується, виникає у Банку-
правонаступника з моменту, визначеного передавальним актом, затвердженим загальними 
зборами Банку, що приєднується, та Банку-правонаступника. 
01.12.2017 року Комiсiєю з реорганiзацiї (комiсiя з припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» 
складений станом на 01.12.2017 Передавальний акт. 
Позачерговi загальнi збори банкiв – учасникiв реорганiзацiї, а саме АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
та АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» затвердили Передавальний акт 04.12.2017 року. 
Банк-правонаступник АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» у порядку правонаступництва набув всiх 
прав за переданими йому активами (включаючи права за договорами забезпечення, у тому числi 
поруки), а також набув обов'язкiв боржника за вимогами кредиторiв (вкладникiв) за 
переданими зобов'язаннями без необхiдностi внесення змiн до вiдповiдних договорiв.  
Враховуючи зазначене, АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» включено до рiчного звiту емiтенту 
iнформацiю про дiяльнiсть АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» протягом 11 мiсяцiв 2017 року у складi 
загальних вiдомостей про дiяльнiсть АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» станом на 01.01.2018 
До пункту "Мiсцезнаходження емiтента": пiсля 31 грудня 2017 року вiдбулась державна 
реєстрацяї нової редакцiї Статуту«IНДУСТРIАЛБАНК» 23.03.2018 у якому вiдбулась змiна 
мiсцезнаходження Банку з 69037, Україна, Запорiзька область, мiсто Запорiжжя, вулиця 
Незалежної України, будинок 39 Д на 01133,Україна, мiсто Київ, вулиця Генерала Алмазова, 
будинок 18/7  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 
"IНДУСТРIАЛБАНК"  

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

Серiя А01 №030355 

3. Дата проведення державної реєстрації 

16.10.1991 

4. Територія (область) 

Запорізька  

5. Статутний капітал (грн) 

607798 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0.00049 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

1425 

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

64.19 Iншi види грошового посередництва 

д/н д/н 

д/н д/н 

10. Органи управління підприємства 

Вiдповiдно до Статуту Банку органами управлiння АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" є загальнi збори 
учасникiв Банку, Спостережна рада Банку, Правлiння Банку.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

Нацiональний банк України 

2) МФО банку 

300001 

3) поточний рахунок 

32000107501026 

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

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, Austria 

5) МФО банку 



BKAUAT 

6) поточний рахунок 

510-100-432-00 

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

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний 
орган, що 

видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Банкiвська лiцензiя  №126 12.10.2011 
Нацiональний 
банк України 

Необмежена 

Опис Банкiвська лiцензiя є безстроковою.  

  

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй  №126-2 06.10.2016 
Нацiональний 
банк України 

Необмежена 

Опис 
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних 

операцiй є безстроковою. 

  

Додаток до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №126-2 06.10.2016 
Нацiональний 
банк України 

Необмежена 

Опис 
Додаток до Генеральної лiцензiї на здiйснення 

валютних операцiй є безстроковим. 

  

Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому 
ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: брокерської 

дiяльностi 

Серiя АЕ 
№185078 

17.10.2012 

Нацiональна 
комiсiя з 
цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 

Строк дiї лiцензiї на здiйснення професiйної 
дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з 

торгiвлi цiнними паперами: брокерської дiяльностi 
- необмежений, подовження не потребує. 

  

Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому 
ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: дилерської 

дiяльностi 

Серiя АЕ 
№185079 

17.10.2012 

Нацiональна 
комiсiя з 
цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 

Строк дiї лiцензiї на здiйснення професiйної 
дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з 

торгiвлi цiнними паперами: дилерської дiяльностi 
- необмежений, подовження не потребує. 

  

Iндивiдуальна лiцензiя №123 14.12.2017 
Нацiональний 
банк України 

13.03.2018 

Опис 
Лiцензiя дiє до 13.03.2018, строк дiї не 

продовжувався. 



  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

ПрАТ "СК "Укрнафтатранс" 

2) організаційно-правова форма 

111 

3) код за ЄДРПОУ 

30373178 

4) місцезнаходження 

01133, м. Київ, бульвар Лесi Українки, 5-А 

5) опис 

Банк володiє акцiями у кiлькостi 486 000 шт., що складає 6,9429% статутного капiталу товариства. 
В якостi внеску були перерахованi грошовi кошти. Стосовно управлiння даним товариством, 
Банку належать права вiдповiдно до чинного законодавства України. 

1) найменування 

Товарна Бiржа "Кримська мiжбанкiвська валютна бiржа" 

2) організаційно-правова форма 

915 

3) код за ЄДРПОУ 

20727632 

4) місцезнаходження 

95017, м. Сiмферополь, вул. Київська, 55/2 

5) опис 

Банк володiє часткою, що складає 4,5455% статутного капiталу товариства. В якостi внеску були 
перерахованi грошовi кошти. Стосовно управлiння даним товариством, Банку належать права 
вiдповiдно до чинного законодавства України. 
Iнформацiя щодо участi Банку у створеннi юридичних осiб надана станом на 01.01.2018. Протягом 
2017 року Банк не приймав участi у створеннi юридичних осiб.  

Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

(для акціонерних товариств) 
Дата введення 

посади 
корпоративного 

секретаря 

Дата призначення 
особи на посаду 
корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові 
особи, призначеної на 

посаду корпоративного 
секретаря 

Контактні дані: телефон та адреса 
електронної пошти корпоративного 

секретаря 

1 2 3 4 

30.06.2005 30.06.2005 Батiєвська Наталя Юрiївна 
(061) 222-20-68, 

batievskaya@industrialbank.ua 

Опис 

Посада корпоративний секретар була введена в Банку з 30.06.2005 року. На вказану посаду була 
призначена юрисконсульт вiддiлу правового супроводження фiнансово-господарської 

дiяльностi Банку Батiєвська Н.Ю., яка працює на вказанiй посадi по сьогоднiшнiй день. Досвiд 
роботи корпоративного секретаря на зазначенiй посадi- понад 12 рокiв. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини вказана особа не має.  

15. Інформація про рейтингове агентство 



Найменування 
рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 
агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 
поновлення рейтингової оцінки 

емітента або цінних паперів 
емітента 

Рівень кредитного 
рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

ТОВ "Кредит-
Рейтинг" 

уповноважене рейтингове 
агентство 

08.12.2017 
uaА-; прогноз рейтингу - 

стабiльний 

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

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи засновника 

та/або учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику 

та/або учаснику (від загальної 
кількості) 

Мiжотраслева господарча 
асоцiацiя "РОЗВИТОК" 

д/в 
д/вСРСР м. 

Миколаїв д/в 
0 

Виконком Корабельної 
районної Ради народних 

депутатiв 
д/в д/вСРСР д/в д/в 0 

Завод "Миколаївсельмаш" д/в д/вСРСР д/в д/в 0 

ТЕПО "Миколаївтурист" д/в д/вСРСР д/в д/в 0 

Кооператив "Наiра" д/в д/вСРСР д/в д/в 0 

Спiлка кооперативiв 
"Фактор" 

д/в д/вСРСР д/в д/в 0 

Кооператив "Котельник" д/в д/вСРСР д/в д/в 0 

Кооператив "Досуг" д/в д/вСРСР д/в д/в 0 

Кооператив "Бiон" д/в д/вСРСР д/в д/в 0 

Кооператив "Ноктюрн" д/в д/вСРСР д/в д/в 0 

Кооператив "Iскра" д/в д/вСРСР д/в д/в 0 

Кооператив "Авангард" д/в д/вСРСР д/в д/в 0 

Кооператив "Зоря" д/в д/вСРСР д/в д/в 0 

Кооператив "Темп" д/в д/вСРСР д/в д/в 0 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику 

та/або учаснику (від загальної 
кількості) 

Усього 0 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Голова Спостережної ради, учасник Банку  

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

Горак Олексiй Володимирович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 



д/н 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

вища юридична 

6) стаж роботи (років)** 

25 

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

- з 01.07.2008 р. по 30.09.2012 р. - консультант з ефективностi пiдприємництва апарату дирекцiї 
ТОВ «МД ХОЛДИНГ», - з 15.10.2012 р. по 19.08.2016 р. - член Спостережної ради АКБ 
“IНДУСТРIАЛБАНК”, - з 27.08.2016 р. по 03.11.2016 р. - член Спостережної ради АКБ 
“IНДУСТРIАЛБАНК”, - з 04.11.2016 р. по 21.04.2017 - Голова Спостережної ради АКБ 
“IНДУСТРIАЛБАНК”; - з 22.04.2017 р. по кiнець звiтного року - Голова Спостережної ради АКБ 
“IНДУСТРIАЛБАНК”.  

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

22.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв 

9) Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Повноваження та обов`язки Голови Спостережної ради визначенi Статутом Банку, Положенням 
про Спостережну раду та договором на виконання повноважень. Умови договору на виконання 
повноважень, в тому числi умови щодо порядку та розмiру виплати винагороди (оплати працi), що 
укладенi з Головою Спостережної ради Банку, визначаються та затверджуються загальними 
зборами учасникiв Банку. Сума виплаченої винагороди Спостережнiй радi Банку за 2017 рiк 
склала 3 758 472,07 грн., в натуральнiй формi виплати не здiйснювались.  
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” (протокол № 01 вiд 
21.04.2017), прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку, припинено повноваження 
(вiдкликано) члена Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” Горака Олексiя 
Володимировича - учасника Банку. Рiшення прийнято на виконання вимог статтi 32 Закону 
України "Про акцiонернi товариства", у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, на який 
посадову особу було обрано.  
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (протокол № 01 вiд 
21.04.2017) прийнятого на виконання вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" 
та на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку, обрано членом Спостережної ради АКБ 
"IНДУСТРIАЛБАНК" Горака Олексiя Володимировича - учасника Банку. Горак Олексiй 
Володимирович обраний на посаду члена Спостережної ради на строк з 22.04.2017 до наступних 
рiчних загальних зборiв.  
22.04.2017 р. Спостережною радою АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”, на пiдставi пункту 18.2. Статуту 
Банку та пункту 2.1. Положення про Спостережну раду, прийнято рiшення (протокол №36) про 
обрання з 22.04.2017 члена Спостережної ради Горака Олексiя Володимировича Головою 
Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”. Термiн повноважень Голови Спостережної ради 
дiє на час термiну повноважень Горака Олексiя Володимировича, як члена Спостережної ради 
Банку.  
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи вiдсутня. 
Загальний стаж роботи - 25 роки 3 мiсяцi. Протягом останнiх п’яти рокiв Горак О.В. обiймав 
посади: 01.07.2008 – 30.09.2012, консультант з ефективностi пiдприємництва апарату дирекцiї 
ТОВ «МД ХОЛДИНГ»; 15.10.2012 -19.08.2016 член Спостережної ради АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК». 27.08.2016-03.11.2016 -член Спостережної ради АКБ 
“IНДУСТРIАЛБАНК”; з 04.11.2016 по 21.04.2017 Голова Спостережної ради АКБ 



“IНДУСТРIАЛБАНК. 

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

1) посада* 

Заступник Голови Спостережної ради, має статус незалежного члена Спостережної ради Банку  

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

VERCHENKO VLADISLAV (Верченко Владислав) 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1981 

5) освіта** 

вища економiчна 

6) стаж роботи (років)** 

14 

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

- з червня 2010 р. по грудень 2012 р. - старший менеджер – ринки позикового капiталу Dragon 
Capital, Київ, Україна; - з червня 2013 р. по кiнець звiтного року - радник Голови Правлiння ПРАТ 
"ЛЕКС ХОЛДИНГ" (CDA Real Estate), Київ, Україна; - з 27 серпня 2016 по 21 квiтня 2017- 
Заступник Голови Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”, Запорiжжя,Україна; - з 
22.04.2017 по кiнець звiтного року - Заступник Голови Спостережної ради АКБ 
“IНДУСТРIАЛБАНК” Запорiжжя,Україна. 

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

22.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв 

9) Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Повноваження та обов`язки Заступника Голови Спостережної ради визначенi Статутом Банку, 
Положенням про Спостережну раду та договором на виконання повноважень. Умови договору на 
виконання повноважень, в тому числi умови щодо порядку та розмiру виплати винагороди (оплати 
працi), що укладенi з Заступником Голови Спостережної ради Банку, визначаються та 
затверджуються загальними зборами учасникiв Банку. Сума виплаченої винагороди Спостережнiй 
радi Банку за 2017 рiк склала 3 758 472,07 грн., в натуральнiй формi виплати не здiйснювались.  
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” (протокол № 01 вiд 
21.04.2017) прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку, припинено повноваження 
(вiдкликано) члена Спостережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» VERCHENKO VLADISLAV 
(Верченко Владислава) - незалежного члена Спостережної ради. Рiшення прийнято на виконання 
вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства", у зв’язку iз закiнченням термiну 
повноважень, на який посадову особу було обрано.  
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (протокол № 01 вiд 
21.04.2017) прийнятого на виконання вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" 
та на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку, обрано членом Спостережної ради АКБ 
"IНДУСТРIАЛБАНК" VERCHENKO VLADISLAV (Верченко Владислава) - незалежного члена 
Спостережної ради. VERCHENKO VLADISLAV (Верченко Владислав) обраний на посаду члена 
Спостережної ради на строк з 22.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв.  



22.04.2017р. Спостережною радою АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”, на пiдставi пункту 18.2. Статуту 
Банку та пункту 2.1. Положення про Спостережну раду, прийнято рiшення (протокол № 36) про 
обрання члена Спостережної ради VERCHENKO VLADISLAV (Верченко Владислава) 
Заступником Голови Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”. Термiн повноважень 
Заступника Голови Спостережної ради дiє на час термiну повноважень VERCHENKO 
VLADISLAV (Верченко Владислава), як члена Спостережної ради Банку.  
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи вiдсутня. 
Загальний стаж роботи - 14 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв VERCHENKO VLADISLAV 
(Верченко Владислав) обiймав посади: червень 2010 – грудень 2012 – Старший менеджер – ринки 
позикового капiталу Dragon Capital, Київ, Україна; з червня 2013 по кiнець звiтного року - Радник 
Голови Правлiння ПрАТ "ЛЕКС ХОЛДИНГ" (CDA Real Estate) Київ, Україна;- з 27 серпня 2016 по 
21 квiтня 2017- Заступник Голови Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”.  

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

1) посада* 

Член Спостережної ради, учасник Банку  

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

Дворецький Iгор Володимирович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

вища технiчна 

6) стаж роботи (років)** 

27 

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

- з 28.11.2001 р. по 31.08.2012 р. - бухгалтер - ревiзор ТОВ "Аудиторська фiрма "Партнер", - з 
31.08.2012 р. по кiнець звiтного року- не працює. - протягом останнiх рокiв займаю оплачувальну 
посаду у складi Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” (за цивiльно-правовим договором) 

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

22.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв 

9) Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Повноваження та обов`язки члена Спостережної ради визначенi Статутом Банку, Положенням про 
Спостережну раду та договором на виконання повноважень. Умови договору на виконання 
повноважень, в тому числi умови щодо порядку та розмiру виплати винагороди (оплати працi), що 
укладенi з членом Спостережної ради Банку, визначаються та затверджуються загальними 
зборами учасникiв Банку. Сума виплаченої винагороди Спостережнiй радi Банку за 2017 рiк 
склала 3 758 472,07 грн., в натуральнiй формi виплати не здiйснювались.  
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (протокол № 01 вiд 
21.04.2017) прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку, припинено повноваження 
(вiдкликано) члена Спостережної ради АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" Дворецького Iгоря 
Володимировича - учасника Банку. Рiшення прийнято на виконання вимог статтi 32 Закону 



України "Про акцiонернi товариства", у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, на який 
посадову особу було обрано.  
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (протокол № 01 вiд 
21.04.2017) прийнятого на виконання вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" 
та на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку, обрано членом Спостережної ради АКБ 
"IНДУСТРIАЛБАНК" Дворецького Iгоря Володимировича - учасника Банку. Дворецький Iгор 
Володимирович обраний на посаду члена Спостережної ради на строк з 22.04.2017 до наступних 
рiчних загальних зборiв. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи вiдсутня. 
Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв Дворецький I.В. обiймав посади: 
з 28.11.2001р. по 31.08.2012 - ТОВ АФ "Партнер", бухгалтер – ревiзор; з 31.08.2012 по теперiшнiй 
час не працює; протягом останнiх рокiв займаю оплачувальну посаду у складi Спостережної ради 
АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” за цивiльно-правовим договором. 

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

1) посада* 

Член Спостережної ради, має статус незалежного члена Спостережної ради Банку  

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

SCHARPILOW WASILI (Шарпiлов Василь) 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1982 

5) освіта** 

вища економiчна 

6) стаж роботи (років)** 

9 

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

- з 2010 р. по 2012 р. - UBS, Цюрiх, Швейцарiя; спецiалiст торгового процесiнгу; - з 2012 по кiнець 
звiтного перiоду - Airol Assets AG, Цюрiх, Швейцарiя; трейдер; - з 18.04.2015 по 26.08.2016 - АКБ 
"IНДУСТРIАЛБАНК", м.Запорiжжя, Україна - Член Спостережної ради (за цивiльно-правовим 
договором); - з 27.08.2016 по 21.04.2017 -АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", м.Запорiжжя, Україна - Член 
Спостережної ради (за цивiльно-правовим договором); - з 22.04.2017 по кiнець звiтного перiоду - 
АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", м.Запорiжжя, Україна - Член Спостережної ради (за цивiльно-
правовим договором). 

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

22.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв 

9) Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Повноваження та обов`язки члена Спостережної ради визначенi Статутом Банку, Положенням про 
Спостережну раду та договором на виконання повноважень. Умови договору на виконання 
повноважень, в тому числi умови щодо порядку та розмiру виплати винагороди (оплати працi), що 
укладенi з членом Спостережної ради Банку, визначаються та затверджуються загальними 
зборами учасникiв Банку. Сума виплаченої винагороди Спостережнiй радi Банку за 2017 рiк 



склала 3 758 472,07 грн., в натуральнiй формi виплати не здiйснювались. 
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (протокол № 01 вiд 
21.04.2017) прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку, припинено повноваження 
(вiдкликано) члена Спостережної ради АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" SCHARPILOW WASILI 
(Шарпiлова Василя) - незалежного члена Спостережної ради. Рiшення прийнято на виконання 
вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства", у зв’язку iз закiнченням термiну 
повноважень, на який посадову особу було обрано. 
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (протокол № 01 вiд 
21.04.2017) прийнятого на виконання вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" 
та на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку, обрано членом Спостережної ради АКБ 
"IНДУСТРIАЛБАНК" SCHARPILOW WASILI (Шарпiлова Василя) - незалежного члена 
Спостережної ради. SCHARPILOW WASILI (Шарпiлов Василь) обраний на посаду члена 
Спостережної ради на строк з 22.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв.  
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи вiдсутня. 
Загальний стаж роботи - 9 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв SCHARPILOW WASILI 
(Шарпiлов Василь) обiймав посади: 2010-2012- спецiалiст торгового процесiнгу UBS, Цюрiх, 
Швейцарiя; 2012 кiнець звiтного перiоду-трейдер Airol Assets AG, Цюрiх, Швейцарiя; з 18.04.2015 
по 26.08.2016 - Член Спостережної ради АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"(за цивiльно-правовим 
договором), м.Запорiжжя, Україна ;- з 27.08.2016 по 21.04.2017 Член Спостережної ради АКБ 
"IНДУСТРIАЛБАНК"(за цивiльно-правовим договором), м.Запорiжжя, Україна ;- з 22.04.2017 по 
кiнець звiтного перiоду - Член Спостережної ради АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"(за цивiльно-
правовим договором), м.Запорiжжя, Україна. 

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

1) посада* 

Член Спостережної ради, є представником учасника Банку Дворецької Г.М.  

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

NEMIROVSKY ROSTYSLAV (Немировський Ростислав) 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

вища економiчна 

6) стаж роботи (років)** 

23 

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

- з 2008 р. по 2014 р. - фiнансовий директор регiона Центральна Європа Havi Logistics Europe, 
Korneuburg, Austria, - з 2015 р. по кiнець звiтного року - директор FAB Beteiligungsgesellschaft 
m.b.H., Bartensteingasse 3/8,1010 Vienna Austria. - з 27.08.2016 -21.04.2017 - член Спостережної 
ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” (за цивiльно-правовим договором) м.Запорiжжя, Україна; -з 
22.04.2017 по кiнець звiтного року - член Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” (за 
цивiльно-правовим договором) м.Запорiжжя, Україна. 

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

22.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв 



9) Опис 

Повноваження та обов`язки члена Спостережної ради визначенi Статутом Банку, Положенням про 
Спостережну раду та договором на виконання повноважень. Умови договору на виконання 
повноважень, в тому числi умови щодо порядку та розмiру виплати винагороди (оплати працi), що 
укладенi з членом Спостережної ради Банку, визначаються та затверджуються загальними 
зборами учасникiв Банку. Сума виплаченої винагороди Спостережнiй радi Банку за 2017 рiк 
склала 3 758 472,07 грн., в натуральнiй формi виплати не здiйснювались.  
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (протокол № 01 вiд 
21.04.2017) прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку, припинено повноваження 
(вiдкликано) члена Спостережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» Немировського Ростислава - 
представника учасника Банку Дворецької Ганни Миколаївни. Рiшення прийнято на виконання 
вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства", у зв’язку iз закiнченням термiну 
повноважень, на який посадову особу було обрано. 
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (протокол № 01 вiд 
21.04.2017) прийнятого на виконання вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" 
та на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку, обрано членом Спостережної ради АКБ 
"IНДУСТРIАЛБАНК" Немировського Ростислава - представника учасника Банку Дворецької 
Ганни Миколаївни. Немировський Ростислав обраний на посаду члена Спостережної ради на 
строк з 22.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв.  
Згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (протокол 
№ 02 вiд 26.08.2016) та на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку вiдбулось обрання члена 
Спостережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» Немировського Ростислава, як представника 
учасника Банку Дворецької Ганни Миколаївни. Обрано на посаду члена Спостережної ради 
Немировського Ростислава термiном з 27.08.2016 до наступних рiчних загальних зборiв.  
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи вiдсутня. 
Загальний стаж роботи - 23 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв Немировський Ростислав обiймав 
посади: 2008 - 2014 - фiнансовий директор регiона Центральна Європа Havi Logistics Europe, 
Korneuburg, Austria; 2015 по кiнець звiтного року - директор FAB Beteiligungsgesellschaft m.b.H., 
Vienna, Austria; - з 27.08.2016 -21.04.2017 - член Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” (за 
цивiльно-правовим договором) м.Запорiжжя, Україна;-з 22.04.2017 по кiнець звiтного року - член 
Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” (за цивiльно-правовим договором) м.Запорiжжя, 
Україна. 

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

1) посада* 

Голова Правлiння  

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

Букрєєв Михайло Юрiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

вища юридична 

6) стаж роботи (років)** 

15 



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

- з 12.11.2010 р. по 30.11.2012 р. - заступник директора юридичного департаменту АКБ 
"IНДУСТРIАЛБАНК"; - з 01.12.2012 р. по 12.06.2013 р. - заступник начальника юридичного 
управлiння АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"; - з 13.06.2013 р. по 01.06.2015 р. - начальник юридичного 
управлiння АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"; - з 02.06.2015 р. по 10.03.2016 р. - Перший Заступник 
Голови Правлiння АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"; - з 11.03.2016 р. по 31.05.2016 р. - В.о. Голови 
Правлiння АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", - з 01.06.2016 р. по кiнець звiтного року - Голова Правлiння 
АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”.  

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

01.06.2016 4 роки 

9) Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов`язки 
Голови Правлiння визначенi Статутом Банку, Положенням про Правлiння та контрактом на 
виконання повноважень. Умови оплати Голови Правлiння затверджуються Спостережною радою 
та викладенi у контрактi на виконання повноважень Голови Правлiння.  
Сума виплаченої винагороди Правлiнню Банку за 2017 рiк склала 4 286 259,74 грн., в натуральнiй 
формi виплати не здiйснювались.  
Згiдно з рiшенням Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” вiд 25.05.2016 (протокол 
засiдання № 35), прийнятим на пiдставi п.19.2.11. Статуту Банку, призначено з 01.06.2016 
Головою Правлiння АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” Букрєєва Михайла Юрiйовича. Згiдно Статуту 
АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” Голова Правлiння призначається термiном на чотири роки. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи вiдсутня. 
Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Голова Правлiння Банку не обiймає посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах. 

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

1) посада* 

Член Правлiння 

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

Завадська Iнна Володимирiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1970 

5) освіта** 

вища економiчна 

6) стаж роботи (років)** 

25 

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

- з 20.04.2005 р. по 18.09.2015 р. - начальник вiддiлу валютного контролю та лiцензування 
Управлiння Нацiонального банку України в Запорiзькiй областi, - з 01.10.2015 р. по 03.01.2016 р. - 
заступник начальника Операцiйного управлiння - начальник вiддiлу супроводу розрахункових 
операцiй АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", - з 04.01.2016 р. по 24.10.2016 р.- начальник Операцiйного 
управлiння АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", - з 25.10.2016 р. по кiнець звiтного року - начальник 



вiддiлу фiнансового монiторингу АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК".  

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

18.07.2016 4 роки 

9) Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов`язки члена 
Правлiння визначенi Статутом Банку, Положенням про Правлiння та контрактом на виконання 
повноважень. Умови оплати члена Правлiння затверджуються Спостережною радою та викладенi 
у контрактi на виконання повноважень члена Правлiння.  
Сума виплаченої винагороди Правлiнню Банку за 2017 рiк склала 4 286 259,74 грн., в натуральнiй 
формi виплати не здiйснювались. 
Згiдно з рiшенням Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” (протокол №51 вiд 
12.07.2016р.), прийнятого на пiдставi п.19.2.11. Статуту Банку, призначено з 18.07.2016 членом 
Правлiння АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" Завадську Iнну Володимирiвну. Згiдно Статуту АКБ 
“IНДУСТРIАЛБАНК” члени Правлiння призначаються термiном на чотири роки. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи вiдсутня. 
Загальний стаж роботи - 25 роки. Член Правлiння Банку не обiймає посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах. 

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

1) посада* 

Член Правлiння 

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

Марковський Олександр Вiкторович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

вища технiчна; вища економiчна, кандидат економiчних наук 

6) стаж роботи (років)** 

30 

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

- з 12.12.2005 р. по 10.12.2012 р. - Заступник Голови Правлiння АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", - з 
11.12.2012 р. по кiнець звiтного року - начальник управлiння ризик менеджменту АКБ 
"IНДУСТРIАЛБАНК".  

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

28.09.2016 4 роки 

9) Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов`язки члена 
Правлiння визначенi Статутом Банку, Положенням про Правлiння та контрактом на виконання 
повноважень. Умови оплати члена Правлiння затверджуються Спостережною радою та викладенi 
у контрактi на виконання повноважень члена Правлiння.  



Сума виплаченої винагороди Правлiнню Банку за 2017 рiк склала 4 286 259,74 грн., в натуральнiй 
формi виплати не здiйснювались. 
Згiдно з рiшенням Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” (протокол №73 вiд 
27.09.2016р.), прийнятим на пiдставi п.19.2.11 Статуту Банку, призначено з 28.09.2016 членом 
Правлiння АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” Марковського Олександра Вiкторовича. Згiдно Статуту 
АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” члени Правлiння призначаються термiном на чотири роки. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи вiдсутня. 
Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Член Правлiння Банку не обiймає посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах. 

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



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 
посадової особи або повне 
найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість 
акцій (шт.) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 
Cпостережної 

ради  

Горак Олексiй 
Володимирович 

д/н 1 0.0000005 1 0 0 0 

Заступник Голови 
Спостережної 

ради 

VERCHENKO VLADISLAV 
(Верченко Владислав) 

д/н 0 0 0 0 0 0 

Член 
Спостережної 

ради  

Дворецький Iгор 
Володимирович 

д/н 7385731 3.9979 7385731 0 0 0 

Член 
Спостережної 

ради  

SCHARPILOW WASILI 
(Шарпiлов Василь) 

д/н 0 0 0 0 0 0 

Член 
Спостережної 

ради  

NEMIROVSKY ROSTYSLAV 
(Немировський Ростислав) 

д/н 0 0 0 0 0 0 

Голова Правлiння  Букрєєв Михайло Юрiйович д/н 0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння 
Завадська Iнна 
Володимирiвна 

д/н 0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння 
Марковський Олександр 

Вiкторович 
д/н 0 0 0 0 0 0 

Усього 7385732 3.9979 7385732 0 0 0 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування юридичної особи 
Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

привілейовані 
іменні 

Страхове товариство з 
додатковою вiдповiдальнiстю 

"Захiд-Резерв" 
13647967 

78200 Україна Івано-Франківська 
д/н м. Коломия вул. С.Петлюри, 13 

31753982 17.1884 31753982 0 

Публiчне акцiонерне товариство 
"Укртранснафта" 

31570412 
01010 Україна м. Київ д/н м. Київ 

вул.Московська, буд. 32/2 
9298056 5.0330 9298056 0 

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

акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

привілейовані 
іменні 

DVORETSKYY ROZA (Дворецька Роза)  89314406 48.3457 89314406 0 

Дворецький Iгор Володимирович 7385731 3.9979 7385731 0 

Дворецька Ганна Миколаївна 728920 0.3946 728920 0 

Усього 138481095 74.9596 138481095 0 

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



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 
загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 
проведення 

21.04.2017 

Кворум 
зборів** 

85.00 

Опис 

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв учасникiв Банку.  
2. Про обрання голови рiчних загальних зборiв учасникiв Банку.  
3. Про обрання секретаря рiчних загальних зборiв учасникiв Банку.  
4. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв учасникiв Банку.  
5. Розгляд звiту Правлiння за результатами фiнансово - господарської дiяльностi Банку за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  
6. Розгляд звiту Спостережної ради за результатами фiнансово - господарської дiяльностi Банку за 
2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  
7. Розгляд висновку аудиторської фiрми за результатами перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2016 
рiк та затвердження заходiв за результатами розгляду висновку.  
8. Затвердження рiчного звiту та рiчних результатiв дiяльностi Банку за 2016 рiк.  
9. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Банку за 2016 рiк та прибутку 
минулих рокiв.  
10.Визначення основних напрямiв дiяльностi Банку на поточний 2017 рiк.  
11.Про припинення повноважень (вiдкликання) членiв Спостережної ради АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК».  
12.Про обрання членiв Спостережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК».  
13.Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з Головою 
та членами Спостережної ради Банку, встановлення розмiру їх винагороди, визначення умов оплати їх 
дiяльностi (заохочувальних та компенсацiйних виплат) та обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв).  
14.Затвердження кошторису витрат Спостережної ради Банку на 2017 рiк.  
Результати розгляду питань порядку денного:  
По першому питанню вирiшено: обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв учасникiв Банку у 
наступному складi: 
- провiдний юрисконсульт вiддiлу правового супроводження корпоративного та роздрiбного бiзнесу 
Прядченко Катерина Володимирiвна; 
- начальник вiддiлу iнвестицiйних операцiй Бочарова Олена Георгiївна; 
- секретар – референт вiддiлу документального забезпечення Парамошкiна Iрина Вiкторiвна. 
По другому питанню вирiшено: обрати головою рiчних загальних зборiв учасникiв Банку – 
представника учасника банку Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю «Страхова компанiя 
Роксолана» Хомича Миколу Володимировича. 
По третьому питанню вирiшено: обрати секретарем рiчних загальних зборiв учасникiв Банку - 
начальника вiддiлу корпоративного управлiння та роботи з пов’язаними особами – корпоративного 
секретаря Батiєвську Наталю Юрiївну. 
По четвертому питанню вирiшено: затвердити Регламент проведення рiчних загальних зборiв 
учасникiв Банку, складений вiдповiдно до Положення «Про загальнi збори учасникiв АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» та дiючого законодавства. 
По п'ятому питанню вирiшено: затвердити звiт Правлiння за результатами фiнансово - господарської 
дiяльностi АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» за 2016 рiк. 
По шостому питанню вирiшено: затвердити звiт Спостережної ради за результатами фiнансово-
господарської дiяльностi АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” за 2016 рiк. 
По сьомому питанню вирiшено: затвердити висновок аудитора аудиторської фiрми ПрАТ "КПМГ 
Аудит" за результатами перевiрки фiнансової звiтностi АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” за 2016 рiк та 
визнати заходи керiвництва достатнiми для забезпечення складання достовiрної фiнансової звiтностi 
Банку. 
По восьмому питанню вирiшено: затвердити рiчний звiт та рiчнi результати дiяльностi АКБ 
“IНДУСТРIАЛБАНК” за 2016 рiк. 
По дев’ятому питанню вирiшено: затвердити порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Банку за 
2016 рiк та прибутку минулих рокiв на загальну суму 55 560 296,17 грн., що складається з: 
- прибутку Банку за 2016 рiк – 2 855 314,28 грн.; 



- нерозподiленого прибутку минулих рокiв (разом 52 704 981,89грн.):  
за 2013 рiк - 11 176 422,74 грн.; 
за 2014 рiк - 11 187 656,32 грн.; 
за 2015 рiк - 30 340 902,83 грн. 
Наступним чином:  
1. У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», Закону України 
«Про акцiонернi товариства», а також п. 8.2. Статуту Банку, частину прибутку за 2016 рiк в розмiрi 
142 765,71 грн., направити до резервного фонду. 
2. Залишок прибутку за 2016 рiк в розмiрi 2 712 548,57 грн. та нерозподiлений прибуток минулих 
рокiв (2013, 2014, 2015) у розмiрi 52 704 981,89 грн., що разом складає 55 417 530,46 грн. залишити 
нерозподiленим. 
По десятому питанню вирiшено: визначити основнi напрями дiяльностi АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” на 
поточний 2017 рiк вiдповiдно до оголошених доповiдачем пропозицiй, що попередньо погодженi 
Спостережною радою. 
По одинадцятому питанню вирiшено: припинити повноваження (вiдкликати) 21.04.2017 членiв 
Спостережної ради Банку, а саме: Сацького Вiталiя Антоновича, Дворецького Iгоря Володимировича; 
Горака Олексiя Володимировича; SCHARPILOW WASILI/ Шарпiлова Василя (зi статусом 
незалежного члена Спостережної ради); VERCHENKO VLADISLAV Верченка Владислава (зi 
статусом незалежного члена Спостережної ради); представника учасника Банку Дворецької Г.М. - 
Немировського Ростислава. 
З дати припинення повноважень (вiдкликання), припиняється дiя цивiльно – правових та трудових 
договорiв (контрактiв), укладених з членами Спостережної ради (у тому числi з обраним зi складу 
членiв Спостережної ради Головою Спостережної ради). 
По дванадцятому питанню за результатами кумулятивного голосування вирiшено: обрати з 22 квiтня 
2017 року, строком до наступних рiчних загальних зборiв учасникiв, членами Спостережної ради АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК»: 
1. VERCHENKO VLADISLAV (Верченка Владислава) зi статусом незалежного члена Спостережної 
ради; 
2. Учасника Банку Горака Олексiя Володимировича;  
3. Учасника Банку Дворецького Iгоря Володимировича; 
4. Представника учасника Банку Дворецької Г.М. - Немировського Ростислава; 
5. Учасника Банку Сацького Вiталiя Антоновича;  
6. SCHARPILOW WASILI (Шарпiлова Василя) зi статусом незалежного члена Спостережної ради. 
По тринадцятому питанню вирiшено: затвердити умови оплати дiяльностi та вiдповiдальнiсть Голови 
та членiв Спостережної ради та всi iншi умови цивiльно – правових та трудових договорiв 
(контрактiв), якi укладаються з Головою та членами Спостережної ради Банку, у вiдповiдностi до 
проектiв договорiв, що додаються. 
Розмiр винагороди встановлюється при пiдписаннi цивiльно - правових та трудових договорiв 
(контрактiв) виходячи з наступного: 1. розмiр заробiтної плати (щомiсячної грошової винагороди) 
Голови Спостережної ради за цивiльно – правовим або трудовим договором (контрактом) - 62500,00 
грн.; 2. розмiр заробiтної плати (щомiсячної грошової винагороди) члена Спостережної ради за 
цивiльно – правовим або трудовим договором (контрактом) - 50000,00 грн. 
Особою, уповноваженою на пiдписання вiд iменi Банку вiдповiдних договорiв (контрактiв), обрати 
Голову Правлiння АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» Букрєєва М.Ю., або особу, що виконуватиме обов’язки 
Голови Правлiння на дату пiдписання договорiв (контрактiв).  
По чотирнадцятому питанню вирiшено: затвердити кошторис витрат Спостережної ради Банку на 
2017 рiк вiдповiдно до оголошених доповiдачем пропозицiй, що попередньо погодженi 
Спостережною радою. 
Пропозицiй учасникiв Банку щодо включення нових питань до порядку денного та пропозицiй щодо 
проектiв рiшень з питань порядку денного не надходило. Вiдповiдно до ст. 38 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та п.16.9 Статуту Банку, учасники Банку СТзДВ «Захiд-Резерв» та Дворецька 
Ганна Миколаївна подавали пропозицiї щодо кандидатiв на посаду члена Спостережної ради Банку. 

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

Вид 
загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 
проведення 

01.08.2017 



Кворум 
зборів** 

79.03 

Опис 

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 
1.Про обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв учасникiв Банку. 
2.Про обрання голови позачергових загальних зборiв учасникiв Банку. 
3.Про обрання секретаря позачергових загальних зборiв учасникiв Банку. 
4.Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв учасникiв Банку. 
5.Прийняття рiшення про приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
6.Про затвердження Плану реорганiзацiї шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК». 
7.Про затвердження строкiв проведення реорганiзацiї шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
8.Про затвердження Договору про приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
9.Про створення комiсiї з реорганiзацiї АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 
10.Про призначення персонального складу комiсiї з реорганiзацiї АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 
11.Про створення ревiзiйної комiсiї для проведення iнвентаризацiї та ревiзiї матерiальних цiнностей , 
що перебувають на облiку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 
12. Про призначення персонального складу ревiзiйної комiсiї для проведення iнвентаризацiї та ревiзiї 
матерiальних цiнностей, що перебувають на облiку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» . 
13. Про призначення аудиторської фiрми для проведення аудиту в рамках проведення процедури 
реорганiзацiї. 
14.Про визначення складу Правлiння АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», як Банку – правонаступника, пiсля 
завершення процедури реорганiзацiї. 
15. Про надання повноважень Спостережнiй радi Банку на внесення та затвердження змiн до Плану 
реорганiзацiї та/або Договору про приєднання. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
По першому питанню вирiшено: обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв учасникiв 
Банку у наступному складi: 
- провiдний юрисконсульт загально – правового вiддiлу Прядченко Катерина Володимирiвна; 
- економiст 2 категорiї вiддiлу розвитку операцiй корпоративного бiзнесу Сiдловська Євгенiя 
Леонiдiвна; 
- секретар – референт вiддiлу документального забезпечення Парамошкiна Iрина Вiкторiвна. 
По другому питанню вирiшено: обрати головою позачергових загальних зборiв учасникiв Банку – 
Голову Спостережної ради Горака Олексiя Володимировича. 
По третьому питанню вирiшено: обрати секретарем позачергових загальних зборiв учасникiв Банку - 
начальника вiддiлу корпоративного управлiння та роботи з пов’язаними особами – корпоративного 
секретаря Батiєвську Наталю Юрiївну. 
По четвертому питанню вирiшено: затвердити Регламент проведення позачергових загальних зборiв 
учасникiв Банку, складений вiдповiдно до Положення «Про загальнi збори учасникiв АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» та дiючого законодавства. 
По п'ятому питанню вирiшено: дозволити приєднання ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» до ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «IНДУСТРIАЛБАНК», зi створенням на 
базi банку, що приєднується вiддiлень ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «IНДУСТРIАЛБАНК» за спрощеною процедурою 
визначеною Законом України «Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв» та 
нормативно-правовими актами Нацiонального банку України та Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку. 
По шостому питанню вирiшено: затвердити План реорганiзацiї шляхом приєднання ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» до ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «IНДУСТРIАЛБАНК», 
що додається до цього протоколу. 
По сьомому питанню вирiшено: затвердити строки проведення реорганiзацiї, зазначенi в Планi 
реорганiзацiї шляхом приєднання ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНИЙ 
БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» до ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНИЙ 
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «IНДУСТРIАЛБАНК». Реорганiзацiю розпочати пiсля отримання дозволу 
Нацiонального Банку України на реорганiзацiю та провести її в термiн до 05 березня 2018 року 
включно. 
По восьмому питанню вирiшено: затвердити Договiр про приєднання ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» до ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «IНДУСТРIАЛБАНК», 
що додається до цього протоколу. 
По дев’ятому питанню вирiшено: 1. Створити комiсiю з реорганiзацiї (комiсiя з припинення) АБ 



«ЕКСПРЕС-БАНК» в кiлькостi 10 осiб. Рiшення про створення комiсiї з реорганiзацiї (комiсiя з 
припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» набуває чинностi з моменту отримання дозволу Нацiонального 
Банку України на реорганiзацiю АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 
2. З моменту отримання дозволу Нацiонального Банку України на реорганiзацiю АБ «ЕКСПРЕС-
БАНК», до комiсiї з реорганiзацiї (комiсiї з припинення) переходять повноваження щодо управлiння 
справами банку. Органiзацiйнi та процедурнi засади її дiяльностi, повноваження, права та обов’язки її 
членiв викладеннi в Додатку до Протоколу. Голова комiсiї, її члени представляють банк у вiдносинах 
з третiми особами та виступають у судi вiд iменi банку.  
По десятому питанню вирiшено: призначити наступний персональний склад комiсiї з реорганiзацiї 
(комiсiї з припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»: 
Голова Комiсiї Дiдовець Владислав Валентинович; 
Члени Комiсiї: Лазня Артем Васильович; Гребешкова Тамара Василiвна; Верченко Владислав; 
Чулiцька Олена Володимирiвна; Шевцова Раїса Iванiвна; Сандуляк Анатолiй Андрiйович; Шапкiн 
Леонiд Леонiдович; Злобiна Юлiя Iгорiвна; Iзотов Юрiй Костянтинович. 
Рiшення про призначення персонального складу комiсiї з реорганiзацiї (комiсiї з припинення) АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК» набуває чинностi з моменту отримання дозволу Нацiонального Банку України на 
реорганiзацiю АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 
По одинадцятому питанню вирiшено: cтворити комiсiю для проведення iнвентаризацiї та ревiзiї 
матерiальних цiнностей, що перебувають на облiку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» в кiлькостi 11 осiб. 
Органiзацiйнi та процедурнi засади її дiяльностi, повноваження, права та обов’язки її членiв 
викладеннi в Додатку до Протоколу. Рiшення про створення комiсiї для проведення iнвентаризацiї та 
ревiзiї матерiальних цiнностей, що перебувають на облiку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» набуває чинностi з 
моменту отримання дозволу Нацiонального Банку України на реорганiзацiю АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 
По дванадцятому питанню вирiшено: призначити наступний персональний склад ревiзiйної комiсiї 
для проведення iнвентаризацiї та ревiзiї матерiальних цiнностей, що перебувають на облiку АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК». 
Голова Комiсiї Ткаченко Любов Петрiвна; 
Члени Комiсiї: Овдiєнко Олена Володимирiвна;Жукова Людмила Миколаївна;Гергая Давид 
Вiталiйович; Юшкевич Валерiй Павлович; Штокало Олег Степанович; Аржанова Ганна 
Володимирiвна; Воленко Юрiй Андрiйович; Васюнiна Iнна Геннадiївна; Артамонова Олена 
Анатолiївна; Стадник Генадiй Васильович. 
Рiшення про призначення персонального складу ревiзiйної комiсiї для проведення iнвентаризацiї та 
ревiзiї матерiальних цiнностей, що перебувають на облiку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» набуває чинностi з 
моменту отримання дозволу Нацiонального Банку України на реорганiзацiю АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 
По тринадцятому питанню вирiшено: призначити Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Київаудит» аудиторською фiрмою для перевiрки фiнансової звiтностi АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» з 
метою пiдтвердження достовiрностi передавального актута пiдготовки iнших аудиторських 
документiв, що можуть вимагатись в процесi реорганiзацiї. 
У випадку, якщо до складення передавального акту виникнуть пiдстави, в наслiдок яких  
ТОВ «Київаудит» не буде мати повноважень/прав на надання аудиторських 
послуг, Спостережнiй радi АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» надаються повноваження на 
змiну/призначення iншої аудиторської фiрми на власний розсуд, для перевiрки фiнансової звiтностi 
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» з метою пiдтвердження достовiрностi передавального акту та пiдготовки 
iнших аудиторських документiв, що можуть вимагатись в процесi реорганiзацiї. 
По чотирнадцятому питанню вирiшено: визначити склад Правлiння АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», як 
Банку – правонаступника, пiсля завершення процедури реорганiзацiї у кiлькостi 6 осiб у наступному 
персональному складi: 
Голова Правлiння Букрєєв Михайло Юрiйович; 
Члени Правлiння: Дiдовець Владислав Валентинович; Лазня Артем Васильович; Верченко Владислав; 
Завадська Iнна Володимирiвна; Мар’янко Iрина Вiлiнiвна. 
Голова та члени Правлiння пiсля завершення процедури реорганiзацiї будуть призначенi 
Спостережною радою, вiдповiдно до її компетенцiї визначеної Законом України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» та Статутом АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
По п’ятнадцятому питанню вирiшено: надати/делегувати Спостережнiй радi Банку повноваження 
загальних зборiв учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» на внесення та затвердження змiн до Плану 
реорганiзацiї та/або Договору про приєднання. 
Позачерговi загальнi збори скликанi Спостережною радою банку у порядку визначеному Законом 
України «Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв» № 1985 – VIII вiд 23.03.2017 
за спрощеною процедурою, для прийняття рiшень що стосуються реорганiзацiї шляхом приєднання 
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
Пiдставою для скликання позачергових загальних зборiв за спрощеною процедурою є Рiшення 
Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем 
Нацiонального банку України вiд 14 липня 2017 № 260 про надання попереднього висновку про 



погодження проекту плану реорганiзацiї шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК». 
Пропозицiї до порядку денного учасниками банку не надаються.  

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

Вид 
загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 
проведення 

04.12.2017 

Кворум 
зборів** 

74.49 

Опис 

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв учасникiв Банку. 
2. Про обрання голови позачергових загальних зборiв учасникiв Банку. 
3. Про обрання секретаря позачергових загальних зборiв учасникiв Банку. 
4. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв учасникiв Банку. 
5. Про затвердження передавального акту. 
6. Про випуск акцiй з метою конвертацiї акцiй АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (як Банку, що приєднується), в 
акцiї АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (як Банку-правонаступника). 
7. Про визначення уповноваженого органу АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», якому надаються 
повноваження щодо затвердження результатiв розмiщення (обмiну) акцiй та звiту про результати 
розмiщення (обмiну) акцiй. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
По першому питанню вирiшено: обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв учасникiв 
Банку у наступному складi: - Прядченко Катерина Володимирiвна;- Панченко Iрина Сергiївна; - 
Фоменко Лiлiя Володимирiвна. 
По другому питанню вирiшено: обрати головою позачергових загальних зборiв учасникiв Банку – 
Голову Спостережної ради Горака Олексiя Володимировича 
По третьому питанню вирiшено: обрати секретарем позачергових загальних зборiв учасникiв Банку – 
Злобiну Юлiю Iгорiвну. 
По четвертому питанню вирiшено: затвердити Регламент проведення позачергових загальних зборiв 
учасникiв Банку, складений вiдповiдно до Положення «Про загальнi збори учасникiв АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» та дiючого законодавства. 
По п'ятому питанню вирiшено: 1.Затвердити Передавальний акт, складений комiсiєю з реорганiзацiї 
(комiсiя з припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (Додаток №1 до Протоколу). 
2. Правонаступництво щодо всього майна, всiх прав та обов’язкiв АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" виникає в 
АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" з дати затвердження загальними зборами АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" та АКБ 
"IНДУСТРIАЛБАНК" передавального акта. 
По шостому питанню вирiшено: здiйснити випуск простих iменних акцiй АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
бездокументарної форми iснування у кiлькостi 75 613 300 (сiмдесят п’ять мiльйонiв шiстсот 
тринадцять тисяч триста) штук, номiнальною вартiстю 3,29грн. кожна, на загальну номiнальну 
вартiсть 248 767 757 ( двiстi сорок вiсiм мiльйонiв сiмсот шiстдесят сiм тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) 
грн. з метою конвертацiї акцiй АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (як Банку, що приєднується), в акцiї АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» (як Банку-правонаступника). 
По сьомому питанню вирiшено: визначити Спостережну раду АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» органом, 
якому надаються повноваження щодо затвердження результатiв розмiщення (обмiну) акцiй та звiту 
про результати розмiщення (обмiну) акцiй. 
Позачерговi загальнi збори скликанi Спостережною радою банку у порядку визначеному Законом 
України «Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв» № 1985 – VIII вiд 23.03.2017 
за спрощеною процедурою, для прийняття рiшень що стосуються реорганiзацiї шляхом приєднання 
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
Пропозицiї до порядку денного учасниками Банку не надаються.  

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



VIII. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду У звітному періоді 

за простими 
акціями 

за привілейованими 
акціями 

за простими 
акціями 

за привілейованими 
акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 892958.24 0 682858.84 

Нарахувані дивіденди на одну 
акцію, грн. 

0 27.97 0 23.85 

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн. 

0 0 0 682858.84 

Дата складання переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів 

 
01.01.2018 

 
01.01.2017 

Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитарну 
систему із зазначенням сум (грн) 
перерахованих дивідендів на 
відповідну дату 

   
25.05.2017/609273.25грн 

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/відправлених 
дивідендів на відповідну дату 

    

Опис 

АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у звiтному 2017 роцi, не приймав рiшень про 
нарахування та виплату дивiдендiв, виплат дивiдендiв не здiйснював. Але у 
зв’язку з тим, що протягом 2017 року було прийнято рiшення про приєднання АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК (01.08.2017 загальнi збори 
акцiонерiв АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» та учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК») та 
04.12. 2017 року на загальних зборах акцiонерiв АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» та 
учасникiв АКБ « IНДУСТРIАЛБАНК» був затверджений передавальний акт 
згiдно з яким АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" став правонаступником щодо всього 
майна, всiх прав та обов’язкiв АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", повiдомляє iнформацiю по 
АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", а саме: 
1. На загальних зборах акцiонерiв АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»(далi –Банк), якi 
вiдбулися 26 квiтня 2017 року, затвердили чистий прибуток Банку за 2016 рiк у 
розмiрi 405 069,09 грн. та визначили порядок його розподiлу. Згiдно цього 
рiшення виплату дивiдендiв за привiлейованими iменними акцiями здiйснити з 
чистого прибутку звiтного року та нерозподiленого прибутку минулих рокiв 
вiдповiдно до статуту Банку у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв пiсля 
закiнчення звiтного року, в таких розмiрах: 
- серiї В здiйснити у розмiрi6,5 % до номiнальної вартостi акцiї, що вiдповiдає 
умовам випуску акцiй, тобто 21,39 грн. на одну привiлейовану акцiю серiї В;  
- серiї С здiйснити у розмiрi 13,0 % до номiнальної вартостi акцiї,що вiдповiдає 
умовам випуску акцiй, тобто 42,77 грн. на одну привiлейовану акцiю серiї С.  
Виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями здiйснювалась з 22 травня 2017 
року по 30 червня 2017 року вiдповiдно до перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, складений станом на 01 сiчня 2017 року. 
Дивiденди виплачувались шляхом перерахуванням дивiдендiв на рахунки 
акцiонерiв у банках або видачi через касу Банку. 
У 2017 роцi за результатами 2016 року данi тiльки по АБ "ЕКСПРЕС-БАНК": 
Сума нарахованих дивiдендiв, грн. - 682 858,84  
Нарахуванi дивiденди на одну акцiю, грн. - серiя В-21,39, серiя С-42,77 
Сума виплачених/перерахованих дивiдендiв, грн*- 682 858,84 
Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 
01.01.2017 
Дата (дати) перерахування дивiдендiв через депозитарну систему iз зазначенням 
сум (грн) перерахованих дивiдендiв на вiдповiдну дату** - 22.05.2017 р. 609 



273,25 грн 
2. У зв’язку з тим, що прибуток за 2017 рiк розподiляється у першому пiврiччi 
2018 року та це буде пiсля завершення реорганiзацiї, АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" 
включив у проект порядку денного на рiчнi загальнi збори 20.04.2018 питання 
"Про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв" з проектом рiшення : Виплату 
дивiдендiв за привiлейованими iменними акцiями акцiонерам АБ «ЕКСПРЕС-
БАНК» , якi мали такi акцiї станом на 01.01.2018 , здiйснити з чистого прибутку 
звiтного року та нерозподiленого прибутку минулих рокiв вiдповiдно до статуту 
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», що дiяв станом на 01.01.2018, у строк, що не перевищує 
шiсть мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року, в таких розмiрах: 
- серiї В здiйснити у розмiрi 8,5 % до номiнальної вартостi акцiї, що вiдповiдає 
умовам випуску акцiй, тобто 27,97 грн. на одну привiлейовану акцiю серiї В;  
- серiї С здiйснити у розмiрi 17,0 % до номiнальної вартостi акцiї, що вiдповiдає 
умовам випуску акцiй, тобто 55,93 грн. на одну привiлейовану акцiю серiї С. 
У разi змiни облiкової ставки на момент прийняття рiшення про виплату 
дивiдендiв, розмiр дивiдендiв буде перераховано. 
У зв`язку з особливостями програмного забезпечення SimpleXmlReports 
(НКЦПФР) та неможливiстю внесення 2 значення повiдомляємо у полi колонки 
"За результатами звiтного перiоду" значення за привiлейованими iменними 
акцiями рядку "Нарахованi дивiденди на одну акцiю, грн." вказанi данi по 
привiлейованими iменними акцiями тiльки по серiї В 27,97 грн., а є ще серiї С 
значення якого 55,93 грн. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

Страхове товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Захiд-Резерв" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 13647967 

Місцезнаходження 78200 Україна Івано-Франківська д/н м. Коломия вул. С. Петлюри, 13 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя АВ № 396020 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.02.2008 

Міжміський код та телефон (03433)2-05-02 

Факс (03433)2-74-48 

Вид діяльності Юридична особа, яка надає страховi послуги Банку 

Опис 

СТзДВ "Захiд-Резерв" додатково має лiцензiї серiї АВ № 396016, АВ 
№ 396017, АВ № 396018, АВ № 396019 вiд 08.02.2008 р., якi виданi 
Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України, що дає можливiсть надавати Банку послуги щодо 
страхування майна, страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв 
стихiйних явищ, страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу), 
страхування вiдповiдальностi перед третiми особами, страхування 
кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення 
кредиту), обов’язкового особистого страхування вiд нещасних 
випадкiв на транспортi (за договором доручення з СК "Галицька"). 

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

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя 
Роксолана" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 30001181 

Місцезнаходження 69035 Україна Запорізька д/н м. Запорiжжя вул. Сєдова, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя АЕ № 641823 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

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

Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.04.2015 

Міжміський код та телефон (061) 214-98-69, (061) 239-04-09 

Факс (061) 239-04-09 

Вид діяльності Юридична особа, яка надає страховi послуги Банку 

Опис 

ТДВ "СК Роксолана" додатково має лiцензiї серiї АЕ № 641824, АЕ № 
641828, АЕ № 641830 вiд 06.04.2015 р., якi виданi Нацiональною 
комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг, що дає можливiсть надавати Банку послуги щодо 
страхування вiд вогневих ризикiв i ризикiв стихiйних явищ, 
страхування майна, страхування вiд нещасних випадкiв, страхування 
вiдповiдальностi перед третiми особами, обов’язкового страхування 
цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних 
засобiв (за агентською угодою з ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ"). 



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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 33908322 

Місцезнаходження 03056 Україна Київська д/н м. Київ вул. Борщагiвська, буд.154 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя АЕ № 198597 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

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

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.02.2013 

Міжміський код та телефон (044) 502-67-37  

Факс (044) 502-67-30  

Вид діяльності Юридична особа, яка надає страховi послуги Банку 

Опис 

ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ " додатково має лiцензiї 
серiї АЕ № 198580, АЕ № 198586, АЕ № 198587, АЕ №198589 вiд 
21.02.2013 р., якi виданi Нацiональною комiсiєю, що здiйснює 
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, що дає 
можливiсть надавати Банку послуги щодо страхування фiнансових 
ризикiв, страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi 
позичальника за непогашення кредиту), cтрахування майна, 
страхування вiд вогневих ризикiв i ризикiв стихiйних явищ, 
обов’язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на 
транспортi. 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30860173 

Місцезнаходження 03110 Україна Київська д/н м. Київ вул. Iвана Клименка, 23 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя АГ № 569165 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.12.2010 

Міжміський код та телефон (044) 249-20-20 

Факс (044) 249-20-21 

Вид діяльності Юридична особа, яка надає страховi послуги Банку 

Опис 

ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС" додатково має лiцензiї серiї АГ № 569164, 
АГ № 569169, АГ № 569170 вiд 20.12.2010 р., якi виданi Державною 
комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, що дає 
можливiсть надавати Банку послуги щодо страхування майна, 
страхування вiд вогневих ризикiв i ризикiв стихiйних явищ, 
обов’язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на 
транспортi, страхування вiд нещасних випадкiв, обов’язкового 
страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв 
транспортних засобiв (за агентською угодою з ПрАТ "Страхова 
компанiя "БРОКБIЗНЕС"). 

 



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

Цибулевський Андрiй Володимирович 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа  

Код за ЄДРПОУ 2895411031 

Місцезнаходження 
69076 Україна Запорізька д/н м. Запорiжжя пр. Ювiлейний, буд. 26, кв. 
169  

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

не вимагається 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (067) 614 41 31 

Факс вiдсутнiй 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 

Опис 

ФОП Цибулевський Андрiй Володимирович надає Банку наступнi 
послуги: юридичне та iнформацiйно-консультацiйне обслуговування, 
правове супроводження судових справ про банкрутство, порушених 
стосовно боржникiв Банку. 
Отримання лiцензiї на даний вид послуг не вимагається. 

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

Приватне акцiонерне товариство “КПМГ АУДИТ” 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 31032100 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

№2397 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон +380444905507  

Факс +380444905508 

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

Опис Аудит фiнансової звiтностi.  

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кредит-Рейтинг» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 31752402 

Місцезнаходження 04070 Україна Київська д/н м.Київ вул. Межигiрська, 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

№6 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012 



Міжміський код та телефон (044) 490-25-50 

Факс (044) 490-25-54 

Вид діяльності 
Консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння. 
Дослiдження ринку та вивчення суспiльної думки.  

Опис 

Види послуг рейтингового агентства: 
а) визначення кредитних рейтингiв пiдприємствам, банкам, страховим 
компанiям, органам мiсцевого самоврядування за Нацiональною 
рейтинговою шкалою, спецiально розробленою для оцiнки рiвня 
кредитного ризику в умовах українського ринку; 
б) визначення кредитних рейтингiв окремим борговим зобов'язанням 
позичальника (облiгацiям, позикам) за нацiональною шкалою; 
в) рейтинги корпоративного управлiння як незалежна оцiнка 
рейтингового агентства вiдносно iснуючої системи корпоративного 
управлiння компанiї; 
г) рейтинги надiйностi депозитiв, якi представляють незалежну оцiнку 
агентства про здатнiсть банка своєчасно та у повному обсязi виконати 
прийнятi на себе зобов’язання повернути банкiвськi вклади протягом 
найближчих 12 мiсяцiв. 

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

не передбачено 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, (044) 591-04-40 

Факс (044) 482-52-14 

Вид діяльності Центральний депозитарiй 

Опис 

НДУ надає Банку послуги щодо веденненя реєстру власникiв iменних 
цiнних паперiв у вiдповiдностi до договору про обслуговування 
випуску цiнних паперiв №ОВ-1845 вiд 13.11.2013 р. 
Лiцензiя на здiйснення дiяльностi Центрального депозитарiю не 
передбачена. 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖСТАЛЬ-АГ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 24511691 

Місцезнаходження 69008 Україна Запорізька д/н м. Запорiжжя вул. Пiвденне шосе, 72 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя АЕ №263410 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (061) 213-35-93, 213-26-42 



Факс (061) 213-26-42 

Вид діяльності Здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарної установи 

Опис 

У зв'язку з вимогами нормативно - правових актiв Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку та прийнятими рiшеннями на 
загальних зборах учасникiв Банку (протокол №01 вiд 31.03.2010 р.), 
здiйснене переведення випуску акцiй з документарної форми 
iснування в бездокументарну форму iснування (рiшення про 
дематерiалiзацiю). Були визначенi: Депозитарiєм - Вiдкрите 
акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"; 
Зберiгачем - Приватне акцiонерне товариство "ЗАПОРIЖСТАЛЬ - 
АГ". Мiж Банком та ПрАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ - АГ" був пiдписаний 
договiр №Е-7 вiд 01.07.2010 р. про вiдкриття рахункiв у цiнних 
паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску, що 
дематерiалiзується. 
Згiдно умов вказаного договору ПРАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ - АГ" 
здiйснює вiдповiдальне ведення рахункiв у цiнних паперах та 
зберiгання цiнних паперiв на цих рахунках. 

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА 
ПФТС" 

Організаційно-правова форма Фондова біржа  

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 01004 Україна Київська д/н м.Київ вул. Шовковична, 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя АД №034421 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012 

Міжміський код та телефон (044)277-50-00 

Факс (044)277-50-01 

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

Опис 

Бiржа створена та дiє як фондова бiржа, яка здiйснює дiяльнiсть з 
органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв та володiє електронною 
торговельною системою, що надає можливiсть обмiну пропозицiями 
купiвлi та продажу цiнних паперiв. 
ПФТС надає послуги щодо органiзацiї торгiвлi акцiями Банку на 
фондовому ринку, здiйснює проведення контролю за вiдповiднiстю 
цiнних паперiв вимогам знаходження у бiржовому списку. 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Агентство цiнних паперiв 
„Кредо-Iнвест” 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 22123772 

Місцезнаходження 
69063 Україна Запорізька д/н м.Запорiжжя вул. Сергiя Сєрiкова /пр. 
Соборний, буд. 13/13 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя АЕ №185193  

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.10.2012 



Міжміський код та телефон (061) 213-49-09, 286-15-51  

Факс (061) 213-49-09  

Вид діяльності Брокерська дiяльнiсть 

Опис 

ТОВ АЦП „Кредо-Iнвест” додатково має лiцензiю серiї АЕ №185194 
вiд 19.10.2012 р. (дилерська дiяльнiсть) та лiцензiю серiї АЕ №263159 
вiд 20.06.2013 р. (депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи), що 
виданi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, 
що дає можливiсть надавати Банку послуги з брокерської, дилерської 
дiяльностi та депозитарної дiяльностi депозитарної установи. 

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 
«ЕКСПРЕС-БАНК» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 20053145 

Місцезнаходження 03049 Україна Київська д/н м. Київ пр. Повiтрофлотський, 25 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя АЕ №263444 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 248-79-82 

Факс (044) 248-79-82 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис 
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» надає послуги з депозитарної дiяльностi 
депозитарної установи. 

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

АСОЦIАЦIЯ «УКРАЇНСЬКI ФОНДОВI ТОРГОВЦI» 

Організаційно-правова форма Асоціація  

Код за ЄДРПОУ 33338204 

Місцезнаходження 
49000 Україна Дніпропетровська д/н м. Днiпро вул. Воскресенська, 
буд. 30 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

№3 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.05.2012 

Міжміський код та телефон (056) 373-97-84 

Факс (056) 373-97-84 

Вид діяльності Саморегулiвна органiзацiя 

Опис 

АСОЦIАЦIЯ «УКРАЇНСЬКI ФОНДОВI ТОРГОВЦI» має право 
здiйснювати дiяльнiсть як саморегулiвна органiзацiя ринку цiнних 
паперiв на територiї України, що об’єднує юридичних осiб, що 
здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме – 
дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Асоцiацiя надає Банку 
консультацiйнi послуги.  

 



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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 09807750 

Місцезнаходження 61001 Україна Харківська д/н м.Харкiв пр-т Московський, 60 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя АЕ № 286556 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013 

Міжміський код та телефон (057) 733-92-35, 738-80-53, (044) 537-50-38 

Факс (057) 733-92-35, 738-80-53, (044) 537-50-38 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис 
ПАТ «УКРСИББАНК» надає послуги з депозитарної дiяльностi 
депозитарної установи. 

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА 
«ПЕРСПЕКТИВА» 

Організаційно-правова форма Фондова біржа  

Код за ЄДРПОУ 33718227 

Місцезнаходження 01004 Україна Київська д/н м.Київ вул. Льва Толстого, буд.9 А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя АЕ №294782 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2015 

Міжміський код та телефон (044) 537-62-12 

Факс (056) 373-95-94 

Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

Опис 

Бiржа створена та дiє як фондова бiржа, яка здiйснює дiяльнiсть з 
органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв та володiє електронною 
торговельною системою, що надає можливiсть обмiну пропозицiями 
купiвлi та продажу цiнних паперiв. 

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

Публiчне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 36184092 

Місцезнаходження 01004 Україна Київська д/н м.Київ вул.Шовковична, буд.42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя АГ №399339 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2010 

Міжміський код та телефон (044) 495-74-74 



Факс (044) 495-74-73 

Вид діяльності Органiзацiя торгiвлi на фондовому ринку 

Опис 

16.11.2015 акцiї Банку включено до Бiржового списку ПАТ 
"УКРАЇНСЬКА БIРЖА", про що мiж Банком та бiржею укладено 
вiдповiдний договiр №327/L вiд 16.11.2015 р.  

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 
«УКРГАЗБАНК» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 23697280 

Місцезнаходження 03087 Україна Київська д/н м. Київ вул. Єреванська, 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя АЕ № 263236  

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 594-11-62 

Факс (044) 294-19-96 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис 

ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» додатково має лiцензiю серiї АЕ № 294714 
вiд 14.02.2015 р. (дилерська дiяльнiсть), що видана Нацiональною 
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, що дає можливiсть 
надавати Банку послуги з дилерської дiяльностi та депозитарної 
дiяльностi депозитарної установи. 

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

Феденко Любов Анатолiївна 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа  

Код за ЄДРПОУ 2899500203 

Місцезнаходження 
69000 Україна Запорізька д/н м.Запорiжжя вул. Пiвнiчнокiльцева, буд. 
4, кв. 56  

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

не вимагається 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 

Міжміський код та телефон (067) 614 41 31 

Факс вiдсутнiй 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 

Опис 
ФОП Феденко Любов Анатолiївна надає Банку наступнi послуги: 
юридичне та iнформацiйно-консультацiйне обслуговування, правове 
супроводження судових справ за участю Банку. 

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

Ситнюк Костянтин Миколайович 



Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа  

Код за ЄДРПОУ 2627402390 

Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ д/н м.Київ Пушкiнська 20, оф.39  

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

не вимагається 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 

Міжміський код та телефон (044)496-08-09 

Факс вiдсутнiй 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 

Опис 
ФОП Ситнюк Костянтин Миколайович надає Банку наступнi послуги: 
юридичне та iнформацiйно-консультацiйне обслуговування, правове 
супроводження судових справ за участю Банку. 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Екво" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 39317111 

Місцезнаходження 
04053 Україна м. Київ Шевченкiвський район м. Київ, пров. 
Бехтеревський,4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

д/н 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

iнформацiя вiдсутня 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 

Міжміський код та телефон (044) 233 -65-99 

Факс вiдсутнiй 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17.06.2010 420/1/10 ДКЦПФР UA4000050223 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 

3.29 184741050 607798054.50 100 

Опис 

Протягом звiтного року торгiвля акцiями АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” здiйснювалась на Фондовiй бiржi ПФТС. Акцiї Банку були включенi до 
Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа ПФТС". До лiстингу органiзатора 
торгiвлi були включенi простi iменнi акцiї Банку бездокументарної форми iснування (100% випуску простих iменних акцiй АКБ 
“IНДУСТРIАЛБАНК”).  
На кiнець звiтного року акцiї АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” не перебувають в обiгу за межами України. 
Факти лiстингу/делiстингу акцiй Банку на фондових бiржах протягом звiтного року вiдсутнi.  
Протягом 2017 року вiдбулись наступнi суттєвi подiї: 
01 серпня 2017 року вiдбулися загальнi збори акцiонерiв АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» та учасникiв АКБ « IНДУСТРIАЛБАНК» на яких було 
прийнято рiшення про приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». Були затвердженi План реорганiзацiї шляхом 
приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», Договiр про приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК», та прийнятi iншi питання необхiднi для проведення реорганiзацiї. 
04 грудня 2017 року вiдбулися загальнi збори акцiонерiв АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» та учасникiв АКБ « IНДУСТРIАЛБАНК». Був затверджений 
передавальний акт та прийняте рiшення про випуск акцiй з метою конвертацiї акцiй АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (як Банку, що приєднується), в акцiї 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (як Банку-правонаступника).  
З дати затвердження загальними зборами АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" та АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" передавального акта АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" 
став правонаступником щодо всього майна, всiх прав та обов’язкiв АБ "ЕКСПРЕС-БАНК".Рiшення про випуск акцiй прийняте з метою 
конвертацiї акцiй АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» ( далi - Банк, що приєднується), в акцiї АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (далi-Банк-правонаступник) та 
здiйснюється на суму, яка дорiвнює загальнiй номiнальнiй вартостi акцiй Банка-правонаступника, якi мають отримати акцiонери Банку, що 
приєднується.  
Акцiї Банку, що приєднується конвертуються в акцiї Банку-правонаступника. Усi простi та привiлейованi акцiї Банку, що приєднується, 
незалежно вiд класу конвертуються у простi акцiї Банку-правонаступника. Кiлькiсть акцiй Банку-правонаступника, яку отримає кожен учасник 
Банку, що приєднується, який бере участь у розподiлi таких акцiй, визначається шляхом множення кiлькостi належних йому акцiй Банку, що 
приєднується на коефiцiєнт конвертацiї. Коефiцiєнт конвертацiї простих та привiлейованих акцiй бездокументарної форми iснування дорiвнює 
100. Одна акцiя Банку, що приєднується номiнальною вартiстю 329 грн. конвертується в 100 штук простих акцiй Банку – правонаступника, з 
номiнальною вартiстю 3,29 грн. Загальна номiнальна вартiсть акцiй Банку-правонаступника, якi отримує кожен учасник Банку, що 
приєднується, має бути рiвною загальнiй номiнальнiй вартостi акцiй, якi належали цьому учаснику у статутному капiталi Банку, що 



приєднується. 
Загальна номiнальна вартiсть акцiй, щодо яких прийняте рiшення про випуск дорiвнює 248 767 757,00 грн. (двiстi сорок вiсiм мiльйонiв сiмсот 
шiстдесят сiм тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) грн. якi розподiляться на 75 613 300 (сiмдесят п’ять мiльйонiв шiстсот тринадцять тисяч триста) штук 
простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 3,29грн. за 1 акцiю. 
Розмiр статутних капiталiв обох Банкiв на момент прийняття рiшення про приєднання:  
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 607 798 054,50 грн.(шiстсот сiм мiльйонiв сiмсот дев’яносто вiсiм тисяч п’ятдесят чотири) грн.50 коп.;  
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» 248 767 757,00 грн.(двiстi сорок вiсiм мiльйонiв сiмсот шiстдесят сiм тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) грн.  
В результатi завершення всiх необхiдних дiй по реорганiзацiї, отримання постiйного свiдоцтва реєстрацiю випуску акцiй та реєстрацiї змiн до 
статуту загальна сума статутного капiталу АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» складатиме 856 565 811 грн.50 коп. (вiсiмсот п’ятдесят шiсть мiльйонiв 
п’ятсот шiстдесят п’ять тисяч вiсiмсот одинадцять) гривень 50 копiйок. 
Станом на 31 грудня 2017 АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» отримав (вх.6027 вiд 27.12.2017) тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих 
iменних акцiй (за реєстрацiйним номером №116/1/2017-Т з датою реєстрацiї 22.12.2017) на загальну кiлькiсть 75 613 300 (сiмдесят п’ять 
мiльйонiв шiстсот тринадцять тисяч триста) штук, номiнальною вартiстю 3,29 грн. за 1 акцiю, загальною номiнальною вартiстю 248 767 757,00 
грн. (двiстi сорок вiсiм мiльйонiв сiмсот шiстдесят сiм тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) грн. АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», як Банк-правонаступник – 
здiйснює всi необхiднi дiї для здiйснення конвертацiї акцiй у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства та у строки визначеннi Планом 
реорганiзацiї, що затверджений рiшенням позачергових загальних зборiв учасникiв Банку 01.08.2017. 

  



XI. Опис бізнесу 

АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» було створено у формi вiдкритого акцiонерного товариства шляхом 
реорганiзацiї комерцiйного банку «Спiвдружнiсть» (що був створений за рiшенням Зборiв 
засновникiв Банку 12.09.1990р. (протокол №5) та зареєстрований Державним Банком СРСР 
06.11.1990р. за №744). ВАТ «IНДУСТРIАЛБАНК» став правонаступником КБ «Спiвдружнiсть» i 
його було перереєстровано Нацiональним Банком України 16.10.1991р. за №36. Державна 
реєстрацiя здiйснена Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради (свiдоцтво вiд 16.10.1991р. 
серiї А00, №197384). 11 вересня 1996р. Банк було перейменовано в АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК».  
13 грудня 2005р. вiдбулось об’єднання АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» з АКБ «МТ-Банк» (що був 
зареєстрований Виконавчим комiтетом Кременчуцької мiської ради Полтавської областi 27 грудня 
1991р. за №15851200000000642 та Нацiональним банком України 27 грудня 1991р., реєстрацiйний 
№77). В результатi АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» став правонаступником АКБ «МТ-Банк» у зв’язку 
iз реорганiзацiєю АКБ «МТ-Банк» (шляхом приєднання до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»). 
Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» 11.09.2009р. повну назву Банку було 
змiнено на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 
«IНДУСТРIАЛБАНК». 
04 грудня 2017р. вiдбулось об’єднання АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» з АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (що 
був зареєстрований Солом'янськю районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 12.04.1994р. 
за №1 073 105 0017 002921 та Нацiональним банком України 12.04.1994р., реєстрацiйний №243). В 
результатi АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» став правонаступником АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» у зв’язку iз 
реорганiзацiєю АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (шляхом приєднання до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»). 
Вiдповiдно до Рiшення Правлiння НБУ станом на 01.01.2018р. Iндустрiалбанк згiдно з новими 
критерiями розподiлу банкiв на групи вiдноситься до 3 групи банкiв з приватним капiталом. 

  

До органiзацiйної структури Банку на кiнець дня 31.12.2017 року входять: Головний банк, 104 
вiддiлення. Фiлiї Банку, дочiрнi пiдприємства та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли - 
вiдсутнi.  
Головний банк знаходиться за адресою: Україна, 69037, м.Запорiжжя, вул. Незалежної України, 
буд. 39 Д.Пiсля 31 грудня 2017 року Банк змiнив адресу мiсцезнаходження на нову: 01133, м. Київ, 
вул. Генерала Алмазова, 18/7. 
Iнформацiя про вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" станом на кiнець дня 31.12.2017 року:  
Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Вiнниця, мiсцезнаходження: 21100, 
Вiнницька обл., м. Вiнниця, пл. Привокзальна,1 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Жмеринка, мiсцезнаходження: 23100, Вiнницька 
обл., м. Жмеринка, вул. Київська, буд. 17 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Козятин, мiсцезнаходження: 22100 Вiнницька обл., 
м. Козятин, 
вул. Привокзальна, буд. 7 
Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Днiпро, мiсцезнаходження: 49044,м. 
Днiпро, вул. С.Єфремова, 16 
Вiддiлення №3 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Днiпро, мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпро, 
вул.Шевченка, 34 
Вiддiлення №2 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Днiпро, мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпро, 
вул.Ладозька, 2-а 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Днiпро, мiсцезнаходження: 49600, м.Днiпро, пр. Д. 
Яворницького, 108 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Синельникове, мiсцезнаходження: 52500, 
Днiпропетровська обл., м.Синельникове, вул. Виконкомiвська, 60а 
Вiддiлення № 1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Кривий Рiг, мiсцезнаходження: 50027, 
Днiпропетровська область, м. Кривий Рiг, вул. Костенка, 11 
Вiддiлення №2 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Кривий Рiг, мiсцезнаходження: 50055, 



Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Магiстральна , 19 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Лиман, мiсцезнаходження: 84404, Донецька 
область, м.Лиман, вул.Слов'янська, б.7 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Волноваха, мiсцезнаходження: 85700, Донецька 
обл., м. Волноваха, провулок Путейський, буд. 34, кв.4 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Покровськ, мiсцезнаходження: 85300, Донецька 
область, м.Покровськ , проспект Шахтобудiвникiв, будинок 2, квартира 2 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Краматорськ, мiсцезнаходження: 84313, Донецька 
обл., м. Краматорськ, б-р Машинобудiвникiв, 20 
Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Житомир, мiсцезнаходження: 10001, 
м.Житомир, Майдан Привокзальний, 3 
Вiддiлення №1 у м. Коростень, мiсцезнаходження: 11500, Житомирська обл. м. Коростень, вул. 
Героїв Небесної Сотнi, 14 
Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Ужгород, мiсцезнаходження: 88000, 
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Митрака,13/1 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Мукачево, мiсцезнаходження: 89600, Закарпатська 
обл., м. Мукачево, вул.Пушкiна Олександра 24/1 
Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Запорiжжя , мiсцезнаходження: 69037,м. 
Запорiжжя, вул. Незалежної України, 39 Д 
Вiддiлення № 1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Запорiжжя, мiсцезнаходження: 69106,м. 
Запорiжжя, вул. Фортечна, 2-В 
Вiддiлення № 2 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Запорiжжя, мiсцезнаходження: 69124,м. 
Запорiжжя, Хортицьке шосе, 30 Б 
Вiддiлення № 3 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Запорiжжя, мiсцезнаходження: 69067,м. 
Запорiжжя, вул. Лiзи Чайкiної, 51 
Вiддiлення № 4 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Запорiжжя, мiсцезнаходження: 69118,м. 
Запорiжжя, вул. Новокузнецька, 5, прим.1 
Вiддiлення № 5 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Запорiжжя, мiсцезнаходження: 69121,м. 
Запорiжжя, вул. Товариська, 43, прим. 218 
Вiддiлення № 6 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Запорiжжя, мiсцезнаходження: 69059, м. 
Запорiжжя, вул. Парамонова, 6 
Вiддiлення № 8 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Запорiжжя, мiсцезнаходження: 69002,м. 
Запорiжжя, пр. Соборний, 81  
Вiддiлення № 9 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Запорiжжя, мiсцезнаходження: 69035,м. 
Запорiжжя, вул. Сталеварiв, 8-А 
Вiддiлення № 15 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Запорiжжя, мiсцезнаходження: 69002,м. 
Запорiжжя, вул. Перемоги, 76-А 
Вiддiлення № 16 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Запорiжжя , мiсцезнаходження: 69005,м. 
Запорiжжя, пр. Соборний, 129 
Вiддiлення № 1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Пологи, мiсцезнаходження: 70605,Запорiзька обл., 
м.Пологи, вул. Магiстральна, 511 
Вiддiлення №2 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Пологи, мiсцезнаходження: 70600, Запорiзька обл., 
Пологiвський р-н, м.Пологи, вул. Єдностi , 13,прим.1 
Вiддiлення № 1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Днiпрорудне, мiсцезнаходження: 71630,Запорiзька 
обл., м. Днiпрорудне, вул. Ентузiастiв, 16  
Вiддiлення № 1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Мелiтополь, мiсцезнаходження: 72312, м. 
Мелiтополь, Запорiзька область, вул. М.Грушевського, 24 
Вiддiлення № 1 у м.Бердянськ, мiсцезнаходження: 71112, м. Бердянськ, пр.-т Азовський, 31 
Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Iвано-Франкiвськ, мiсцезнаходження: 
76018, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Грюнвальдська, 10 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Коломия, мiсцезнаходження: 78203, Iвано-
Франкiвська обл., м.Коломия, вул.Сiчових Стрiльцiв, 33/95 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Фастiв, мiсцезнаходження: 08500, Київська обл., 



м.Фастiв, вул. Київська, 34 
Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Кропивницький, мiсцезнаходження: 25006, 
Кiровоградська область, м. Кропивницький , вул. Велика Перспективна , буд. 17/10 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Знам'янка, мiсцезнаходження: 27400, 
Кiровоградська обл., м.Знам'янка, вул.Михайла Грушевського , б.16-Е 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Долинська, мiсцезнаходження: 28500, 
Кiровоградська обл., Долинський р-н, м. Долинська, вул. Нова, б.56, кв.3 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Помiчна, мiсцезнаходження: 27030, 
Кiровоградська обл., м.Помiчна, вул.Перемоги, б.66, кв. 2 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Попасна, мiсцезнаходження: 93301, Луганська 
обл., м. Попасна, вул. Першотравнева, 50 
Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Львiв, мiсцезнаходження: 79058,м.Львiв, 
вул. Окружна, 57 А  
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Львiв, мiсцезнаходження: 79020 м. Львiв, пр-т В. 
Чорновола, 67 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Стрий, мiсцезнаходження: 82400, Львiвська обл., 
м.Стрий, вул. Дрогобицька, 5а  
Вiддiлення №2 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Стрий, мiсцезнаходження: 82400, Львiвська обл, 
м.Стрий, вул. Коссака,11 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Самбiр, мiсцезнаходження: 81400, Львiвська обл., 
м. Самбiр, вул. Мазепи, 15, прим.19 
Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Миколаїв, мiсцезнаходження: 54020, 
Миколаївська область, м.Миколаїв, вул.Пушкiнська, буд.73 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Вознесенськ, мiсцезнаходження: 56500, 
Миколаївська область, м.Вознесенськ, вул. Соборностi 57/2  
Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Одеса, мiсцезнаходження: 65012, Одеська 
обл., м.Одеса, вул. Пантелеймонiвська, 48 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Подiльськ, мiсцезнаходження: 66300,Одеська обл., 
м.Подiльськ, вул.Соборна 121 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Ренi, мiсцезнаходження: 68800,Одеська 
область,Ренiйський район,м.Ренi,вул.Вознесенська ,б.181 
Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Кременчук , мiсцезнаходження: 
39600,м.Кременчук, вул.Соборна, 18/14 
Вiддiлення № 2 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Кременчук, мiсцезнаходження: 39622, м. 
Кременчук пр- т Лесi Українки, буд. 65 
Вiддiлення № 3 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Кременчук, мiсцезнаходження: 39625,м. 
Кременчук, вул. Республiканська, 89 
Вiддiлення № 4 у м.Кременчук, мiсцезнаходження: 39631,м. Кременчук, вул. Київська, 63 
Вiддiлення № 1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Горiшнi Плавнi, мiсцезнаходження: 39800,м. 
Горiшнi Плавнi, вул. Добровольського, 28 
Вiддiлення № 2 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Горiшнi Плавнi, мiсцезнаходження: 39800,м. 
Горiшнi Плавнi, пр.Героїв Днiпра, 78 
Вiддiлення № 3 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Горiшнi Плавнi, мiсцезнаходження: 39800,м. 
Горiшнi Плавнi, вул. Молодiжна, 12 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Гребiнка, мiсцезнаходження: 37400, Полтавська 
область, м. Гребiнка, вул. Магiстральна, 35 А 
Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Полтава, мiсцезнаходження: 36022, м. 
Полтава, вул. Небесної Сотнi, 61 
Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Рiвне, мiсцезнаходження: 33011, м.Рiвне, 
вул. Небесної Сотнi, 10 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Сарни, мiсцезнаходження: 34500, Рiвненська обл., 
м. Сарни, вул. Бєлгородська, 9 
Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Суми, мiсцезнаходження: 40009, м. Суми, 



вул. Я.Мудрого, 60/1 
Вiддiлення № 3 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Суми, мiсцезнаходження: 40030, м. Суми, 
Бiлопiльський шлях, 28 
Вiддiлення № 4 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Суми, мiсцезнаходження: 40030, м. Суми, вул. 
Покровська площа, 2 
Вiддiлення № 7 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Суми, мiсцезнаходження: 40030,м. Суми, 
Бiлопiльський шлях, 9  
Вiддiлення № 1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Лебедин, мiсцезнаходження: 42200,м. Лебедин, 
вул. Т.Шевченка, 32 В  
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Ворожба, мiсцезнаходження: 41811, Сумська обл. 
м. Ворожба, вул. Новикова,10 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Тростянець, мiсцезнаходження: 42600, Сумська 
обл., м.Тростянець вул Благовiщенська , 45 
Вiддiлення №2 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Ромни, мiсцезнаходження: 42006, Сумська обл., 
м.Ромни, вул. Горького 106а/2 
Вiддiлення № 1 у АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" м.Ромни, мiсцезнаходження: 42005,м. Ромни, вул. 
Аптекарська, 4 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у смт. Дубов'язiвка, мiсцезнаходження: 41655, Сумська 
обл., смт. Дубов"язiвка, вул. Кооперативна, 2 
Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Конотоп, мiсцезнаходження: 41600, 
Сумська обл., м.Конотоп, вул. Широка, 4,  
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Конотоп, мiсцезнаходження: 41600,Сумська обл., 
м.Конотоп, площа Миру 1 
Вiддiлення №2 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Конотоп, мiсцезнаходження: 41600, Сумська обл., 
м. Конотоп, пр-т Миру, 9 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Дружба, мiсцезнаходження: 41220 Сумська обл. 
м.Дружба Ямпiльський район вул. Привокзальна 11 
Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Тернопiль, мiсцезнаходження: 46000, 
Тернопiльська обл., м. Тернопiль, вул. Б. Хмельницького, 9 
Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Харкiв, мiсцезнаходження: 61052, м. 
Харкiв, вул Слов'янська, 6 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Харкiв, мiсцезнаходження: 61052, м. Харкiв, вул. 
Евгена Котляра, 7 
Вiддiлення №2 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Харкiв, мiсцезнаходження: 61052, м. Харкiв, пл. 
Привокзальна, 1 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Люботин, мiсцезнаходження: 62433, Харкiвська 
область, м. Люботин, вул. Шевченка, 1-ж 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у смт. Куп'янськ-Вузловий, мiсцезнаходження: 63709, 
Харкiвська область, смт Куп'янськ-Вузловий, пл. Залiзничникiв, 3 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Лозова, мiсцезнаходження: 64602, Харкiвська обл., 
м. Лозова, бульвар Шевченка, 1 
Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Херсон, мiсцезнаходження: 73026 
Херсонська обл., м.Херсон Привокзальна площа б.1 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Таврiйськ, мiсцезнаходження: 74988, Херсонськ 
область, м.Таврiйськ, вул.Портова, 42-а кв.12 
Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Хмельницький, мiсцезнаходження: 29000, 
Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Проскурiвська, буд. 92 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Шепетiвка, мiсцезнаходження: 30400, 
Хмельницька область, м. Шепетiвка, вул. Героїв Небесної Сотнi , 26 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Смiла, мiсцезнаходження: 20701, Черкаська 
область, м.Смiла, вул.Соборна , буд.89 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Христинiвка, мiсцезнаходження: 20001, Черкаська 
обл., м.Христинiвка, вул.Ювiлейна, 6 



Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Чернiгiв, мiсцезнаходження: 14005, 
Чернiгiвська обл., м.Чернiгiв, пр. Миру, 50 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Чернiгiв, мiсцезнаходження: 14000, Чернiгiвська 
область, м. Чернiгiв, вул. 77 Гвардiйської Дивiзiї, 1 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Нiжин, мiсцезнаходження: 16600, Чернiгiвська 
обл., м.Нiжин, вул.Вокзальна,12 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Сновськ, мiсцезнаходження: 15200, Чернiгiвська 
обл., м.Сновськ , вул.Вокзальна,1 
Вiддiлення №1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Бахмач, мiсцезнаходження: 16500, Чернiгiвська 
обл., м.Бахмач, вул. Першотравнева, 33 Б. 
Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Чернiвцi, мiсцезнаходження: 58008, 
м.Чернiвцi, вул.Нiкiтiна, 2 
Регiональне вiддiлення АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Київ, мiсцезнаходження: 01133,м. Київ, 
вул. Генерала Алмазова, 18/7  
Вiддiлення № 1 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м.Київ , мiсцезнаходження: 03039,м. Київ, пр. 
Голосiївський, 50 
Вiддiлення №2 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Київ, мiсцезнаходження: 03049, м.Київ, пр-т 
Повiтрофлотський, 25 
Вiддiлення №3 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Київ, мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. 
Тверська, 5 
Вiддiлення №4 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Київ, мiсцезнаходження: 02096, м.Київ, вул. 
Привокзальна, 12 
Вiддiлення №5 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Київ, мiсцезнаходження: 01034, м.Київ, 
вул.Лисенка, 6 
Вiддiлення №6 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Київ, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, бул. Т. 
Шевченка, 38/40 
Вiддiлення №7 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. Київ, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, площа 
Вокзальна, 1 
Одним iз завдань, якi ставить перед собою Банк є створення оптимально розвиненої мережi точок 
продаж, яка була б здатна забезпечити високоякiсну та прибуткову дiяльнiсть, прiоритетний 
розвиток системних iнтересiв, широкий спектр банкiвських послуг та здiйснення масового 
продажу стандартних банкiвських продуктiв та послуг.  
На тлi тенденцiй скорочення кiлькостi банкiвських вiддiлень, що спостерiгались в останнi кiлька 
рокiв, зусилля Банку спрямованi на пiдвищення якостi обслуговування клiєнтiв у вiддiленнях 
Банку шляхом оптимiзацiї та удосконалення бiзнес-процесiв, впровадження нових пiдходiв до 
аналiзу дiяльностi вiддiлень Банку, удосконалення систем дистанцiйних каналiв продажу 
банкiвських продуктiв. 
 
Станом на 01.01.2018 мережа Банку складалась з 104 Вiддiлень. 
Змiни у порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом: 
- згiдно протоколу вiд 13.09.2017 № 71 Спостережною радою АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” 
прийнято рiшення про закриття Центрального вiддiлення АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» у м. 
Донецьк, що розташоване за адресою 83000, м. Донецьк, пр. 25-рiччя РСЧА, буд. 1в. Останнiм 
робочим днем Вiддiлення визначено 30.11.2017 року. 
- згiдно протоколу вiд 16.11.2017 № 87-1 Спостережною радою АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
прийнято рiшення про вiдкриття 71 вiддiлення АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 
- згiдно протоколу вiд 18.12.2017 № 97 Спостережною радою АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” 
прийнято рiшення про припинення дiяльностi Представництва АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" у м. 
Київ, що розташоване за адресою 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7. Останнiм робочим днем 
Вiддiлення визначено 22.12.2017 року.  
- згiдно протоколу вiд 16.11.2017 № 87-1 Спостережною радою АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
прийнято рiшення з 01.12.2017 змiнено назву вiддiлень: 
1. Стара назва: Бердянське вiддiлення АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»  



Нова назва: Вiддiлення №1 АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» у м. Бердянськ 
2. Стара назва: Мелiтопольське вiддiлення АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»  
Нова назва: Вiддiлення №1 АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» у м. Мелiтополь 
3. Стара назва: Днiпрорудненське вiддiлення АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
Нова назва: Вiддiлення №1 АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» у м. Днiпрорудне 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
станом на 01.01.2017 року складає 603 осiб, з яких за сумiсництвом (зовнiшнi сумiсники) – 4 
особи., а станом на 01.01.2018 року складає 1425 осiб. 
Iз загальної кiлькостi працiвникiв на умовах неповного робочого часу працюють 23 осiб (з них 22 
осiб- внутрiшнi сумiсники). 
По даним звiту з працi на 01.01.2018 року фонд оплати працi штатних працiвникiв складає 93 279 
тис. грн., а по даним звiту з працi на 01.01.2017 року фонд оплати працi штатних працiвникiв 
складав 71 037 тис. грн.  
Фонд оплати працi штатних працiвникiв вiдносно попереднього року збiльшився на 31.3%. 
Пiдвищення професiоналiзму та квалiфiкацiї персоналу забезпечується шляхом ефективного 
функцiювання системи навчання в Банку. Метою навчання працiвникiв є формування i пiдтримка 
необхiдного рiвня квалiфiкацiї персоналу з урахуванням вимог Банку i перспектив розвитку, 
створення кадрового резерву. 
Полiтика Банку в областi навчання : 
- розробка i впровадження системи навчання, що включає виявлення потреби в навчаннi, 
планування i бюджетування, органiзацiя навчання i контроль його результативностi; 
- планування навчання вiдповiдно до специфiки бiзнес- процесiв Банку; 
- формування стандартiв навчання; 
- розвиток персоналу в процесi навчання; 
- мотивацiя працiвникiв до пiдвищення ефективностi працi. 
За формами планування i органiзацiї, навчання подiляється на планове i позапланове. За формою 
проведення - на iндивiдуальне i корпоративне, внутрiшнє i зовнiшнє. 
Цiлi та задачi програми навчання працiвникiв залежать вiд стратегiї розвитку Банку.  
Зовнiшнє навчання - це навчання на курсах пiдвищення квалiфiкацiї, семiнарах, тренiнгах. 
Внутрiшнє навчання це використання внутрiшнiх ресурсiв для навчання персоналу, де 
спiвробiтники одержують всi необхiднi знання та навики вiд функцiональних керiвникiв.  

  

АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" є учасником наступних об`єднань: 
Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi". 
Мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, 30 
Асоцiацiя має право здiйснювати дiяльнiсть як саморегулiвна органiзацiя ринку цiнних паперiв на 
територiї України, що об’єднує юридичних осiб, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть на 
фондовому ринку, а саме – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. 
До основних напрямкiв дiяльностi Асоцiацiї на 2016-2017 роки вiдноситься: 
1.Сприяння iнтеграцiї українського фондового ринку до європейських ринкiв капiталу; 
2.Забезпечення поступового наближення української нормативної бази до вимог та стандартiв 
європейського законодавства 
3.Розвиток та удосконалення функцiонування iнфраструктури фондового ринку; 
4.Сприяння розвитку IТ-технологiй на фондовому ринку; 
5.Впровадження нових iнструментiв фондового ринку та удосконалення обiгу iснуючих; 
6.Сприяння розвитку нових сфер дiяльностi на фондовому ринку; 
7.Регулювання та стандартизацiя дiяльностi; 
8.Нормотворча дiяльнiсть. 
Термiн участi – з 20.09.2007 р.  
Українська Нацiональна Група Членiв та Користувачiв СВIФТ „УкрСВIФТ”. 



Мiсцезнаходження: 04053, м.Київ, вул. Обсерваторна, 21-А. 
Асоцiацiя створена з метою координацiї дiяльностi своїх членiв в сферi користування 
мiжнародною системою обмiну платiжними повiдомленнями SWIFT для вирiшення спiльних 
економiчних завдань i не має на метi одержання прибутку. 
Цiлями створення асоцiацiї є: 
1.Сприяння дiяльностi українських користувачiв та членiв СВIФТ, якi є Членами Асоцiацiї i 
наданням їм органiзацiйної, консультативної, юридичної та iншої допомоги з метою пiдвищення 
ефективностi їх дiяльностi. 
2.Впровадження мiжнародних стандартiв СВIФТ заснованих на сучасних бiзнес моделях та 
вироблення нацiональних стандартiв передачi фiнансової iнформацiї. 
3.Представлення та захист iнтересiв членiв в органах центральної та мiсцевої влади, iнших 
державних та недержавних установах та органiзацiях. 
Термiн участi – з 25.08.2011 р.  
Українська мiжбанкiвська Асоцiацiя членiв платiжних систем "ЄМА" 
Мiсцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Микiльсько-Слобiдська, 2-Б, пiд`їзд 5/1, офiс 177. 
Асоцiацiя була створена 19 березня 1999 р. українськими банками, членами платiжної системи 
Europay International для координацiї розвитку ринка платiжних карток Maestro i MasterCard в 
Українi. 
Асоцiацiя вирiшує три головнi завдання: 
1.Забезпечує функцiювання i вдосконалення системи колективної безпеки i сумiсних заходiв щодо 
запобiганню шахрайських дiй з використанням платiжних карток. 
2.Забезпечує взаємодiю i представлення iнтересiв членiв Асоцiацiї в державних органах (НБУ, 
КМУ, ВРУ) по питанням розвитку карткових програм, юридичним и технiчним питанням 
карткового бiзнесу и безготiвкових платежiв громадян;  
3.Забезпечує проведення iнформацiйно - консультацiйних послуг для держателiв карток, торгових 
пiдприємств, пiдготовки i перепiдготовки працiвникiв банкiв i державних органiв, якi 
вiдповiдають за весь спектр питань пов'язаних з безготiвковими розрахунками з використанням 
платiжних карток. 
Термiн участi – з 14.12.2001 р.  
 
Асоцiацiя "Незалежна асоцiацiя банкiв України". 
Мiсцезнаходження: 03150 м. Київ, вул. Червоноармiйська, 72, корпус А, прим. 6.  
Основною метою (цiллю) дiяльностi Асоцiацiї є: 
1.Захист прав та законних iнтересiв членiв Асоцiацiї; 
2.Представництво iнтересiв членiв Асоцiацiї у вiдносинах з державними органами, установами та 
iншими особами; 
3.Формування позицiї членiв Асоцiацiї з важливих питань функцiонування банкiвської системи, їх 
представництво та пiдтримка у вiдносинах з третiми особами; 
4.Сприяння створенню в Українi дiєвої нормативної бази для ефективного функцiонування 
банкiвської системи; 
5.Участь в розробцi державних програм розвитку банкiвської системи;  
6.Вирiшення конкретних завдань та спiльних проблем, що виникають у банкiвськiй сферi та 
впливають на права та iнтереси членiв Асоцiацiї; 
7.Налагодження вiдносин з банками та банкiвськими об’єднаннями iнших країн; 
8.Створення позитивного iмiджу банкiвської системи України; 
9.Сприяння розвитку та пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв банкiвського сектору економiки 
України. 
Термiн участi - з 26.09.2013 р. 
Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб 
Мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 17. 
Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб заснований з метою захисту прав та законних iнтересiв 
вкладникiв банкiв i виконує спецiальнi функцiї у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб та 
виведення неплатоспроможних банкiв з ринку. Основним завданням Фонду гарантування є 



забезпечення функцiонування системи гарантування вкладiв фiзичних осiб та виведення 
неплатоспроможних банкiв з ринку. 
Термiн участi - з 02.09.1999 р. 
Внутрiшньодержавна небанкiвська платiжна система "IнтерПейСервiс". Функцiї Платiжної 
органiзацiї виконує ПрАТ «ЗАПОРIЖЗВ`ЯЗОКСЕРВIС». 
Мiсцезнаходження: 69063, м. Запорiжжя, вул. Свердлова, 21.  
Основною функцiєю ВНПС «IнтерПейСервiс» є здiйснення операцiй з переказу грошових коштiв в 
нацiональнiй валютi, iнiцiйованих платниками (фiзичними особами) в iнтересах обраного 
отримувача для зарахування на рахунок отримувача (фiзичної або юридичної особи), та/або видача 
отримувачу (фiзичнiй особi) суми переказу готiвкою. 
ВНПС «IнтерПейСервiс» забезпечує можливiсть сплати комунальних послуг, сплату послуг 
операторiв кабельного та супутникового телебачення, сплату послуг страхування, сплату послуг 
зв`язку, сплату бюджетних та iнших обов`язкових платежiв та зборiв, поповнення карткових 
рахункiв фiзичних осiб, вiдкритих в банках України, погашення заборгованостi по кредитах банкiв 
та iнших кредитних та процесингових органiзацiй, надання iнформацiйних та процесингових 
послуг, пов`язаних з виконанням операцiй переказу грошових коштiв. 
Термiн участi - з 07.12.2011 р. 
SWIFT SCRL 
Головний офiс розташовується за адресою: Авеню Адель 1, Ла Ульп, Бельгiя.  
Система Мiжнародних банкiвських розрахункiв SWIFT була створена для удосконалення 
мiжбанкiвських розрахункiв. Головна мета створення SWIFT - можливiсть роботи всiх її учасникiв 
у цiлодобовiй високошвидкiснiй мережi передачi банкiвської iнформацiї. Багаторiвнева комбiнацiя 
фiзичних, технiчних i органiзацiйних методiв захисту даних забезпечує їхню повну схороннiсть i 
таємнiсть одночасно, що є не мало важливим фактором у системi мiжбанкiвських розрахункiв.  
SWIFT s.c.r.l. - Це кооперативне спiвтовариство, користувачами якого є бiльше 10800 банкiвських 
i фiнансових органiзацiй в бiльш нiж 200 країнах свiту, що забезпечує передачу близько 36 
мiльярдiв фiнансових повiдомлень на рiк. Щодня через мережу SWIFT проходить, в середньому, 
100 мiльйонiв платiжних доручень.  
Система Мiжнародних банкiвських розрахункiв SWIFT зручна i проста у використаннi. Це 
дозволяє бiльшому числу українських банкiв виходити на мiжнародний банкiвський рiвень у 
рамках даної системи. SWIFT забезпечує: загальну мову й органiзацiю обробки iнформацiї; 
надiйнiсть i захист iнформацiї; швидку передачу повiдомлень; скорочення втрат i помилок; бiльш 
ефективне керування фондами; прямий контакт iз клiєнтами i кореспондентами, розташованими 
далеко вiд банку; скорочення операцiйних витрат. 
Термiн спiвпрацi Банку з системою SWIFT - з 22.06.1998 р. 
Мiжнародна платiжна система MasterCard International S.A.  
Мiсце знаходження: Шосе де Тервурен 198 А, 1410, Бельгiя, м. Ватерлоо 
Банк є членом мiжнародної платiжної системи MasterCard International  
та має лiцензiї на використання торгової марки «MasterCard» на територiї України 
Функцiї платiжної системи:  
- випуск кредитних и дебетових карток сервiсного обслуговування; 
- укладання угод з органiзацiями або приватними особами з метою надання товарiв та послуг 
власникам карток; 
- проведення видачi коштiв з вiдповiдних рахункiв,переведення коштiв з одного рахунку на iнший; 
- лiквiдацiя, сплата та обмiн записiв про проведення операцiї , пов’язаних з картками;  
- забезпечення власникiв карток звiтами; 
- автоматизацiя розрахункiв; 
- авторизацiя операцiй;  
- рекламування та розвиток послуг. 
Термiн спiвпрацi Банку з платiжної системою -з 06.06.2000 р. 
VISA International Servise 
Мiсце знаходження: 900 Метро Центр Бульвар, Фостер Сiтi, Штат Калiфорнiя, США 94404  
Банк є членом мiжнародної платiжної системи Visa International Servise 



та приймає участь у програмах в країнi Україна системи Visa International та використовує належнi 
марки Visa.  
Функцiї платiжної системи:  
- випуск кредитних и дебетових карток сервiсного обслуговування; 
- укладання угод з органiзацiями або приватними особами з метою надання товарiв та послуг 
власникам карток; 
- проведення видачi коштiв з вiдповiдних рахункiв,переведення коштiв з одного рахунку на iнший; 
- лiквiдацiя, сплата та обмiн записiв про проведення операцiї , пов’язаних с картками; 
- забезпечення власникiв карток звiтами; 
- автоматизацiя розрахункiв; 
- авторизацiя операцiй;  
- рекламування та розвиток послуг. 
Термiн спiвпрацi Банку з платiжної системою- з 25.01.2002 р. 

  

Впродовж 2017 року Банк не здiйснював спiльну дiяльнiсть з iншими пiдприємствами, 
установами, органiзацiями. 

  

01 серпня 2017 року вiдбулися загальнi збори акцiонерiв АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» та учасникiв АКБ 
« IНДУСТРIАЛБАНК» на яких було прийнято рiшення про приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». Були затвердженi План реорганiзацiї шляхом приєднання АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», Договiр про приєднання АБ «ЕКСПРЕС-
БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», та прийнятi iншi питання необхiднi для проведення 
реорганiзацiї. Рiшенням Загальних зборiв було затверджено План реорганiзацiї , вiдповiдно до 
якого 01 грудня 2017р. визначено датою пiдписання передавального акту. 
04 грудня 2017 року вiдбулися загальнi збори акцiонерiв АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» та учасникiв АКБ 
« IНДУСТРIАЛБАНК». Був затверджений передавальний акт та прийняте рiшення про випуск 
акцiй з метою конвертацiї акцiй АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (як Банку, що приєднується), в акцiї АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» (як Банку-правонаступника).  
АКБ « IНДУСТРIАЛБАНК» прийняв по балансовiй вартостi на 01 грудня 2017 р. наступнi активи, 
зобов’язання та капiтал вiд АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», вiдповiдно до облiкових суджень розкритих у 
примiтцi 5. 
01.12.2017 
Активи  
Грошовi кошти та їх еквiваленти 318 102 
Банкiвськi метали 1 106 
Кошти в кредитних установах 2 707 
Похiднi фiнансовi активи 67 
Кредити клiєнтам 536 742 
Цiннi папери, наявнi для продажу 114 672 
Основнi засоби 42 396 
Нематерiальнi активи 7 024 
Поточнi активи з податку на прибуток 17 230 
Iншi активи 322 944 
Усього активи 1 362 990 
Зобов’язання  
Кошти кредитних установ 174 436 
Кошти клiєнтiв 751 570 
Вiдстроченi податковi зобов’язання 155 
Iншi зобов’язання2 814 
Усього зобов’язання 928 975 
Власний капiтал  



Статутний капiтал 248 768 
Резервнi та iншi фонди Банку 83 589 
Нерозподiлений прибуток 101 748 
Резерв переоцiнки (90) 
Усього власний капiтал 434 015 
Усього зобов’язання та власний капiтал1 362 990 
У зв’язку з об'єднанням на 01.12.2017 АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» iнiцiював часткове згортання 
балансiв станом на 30.11.2017. Таким чином у складi iнших активiв на транзитному рахунку були 
вiдображенi грошовi кошти, що знаходилися на кореспондентському рахунку НБУ у сумi 290 496 
тис. грн. 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» став правонаступником щодо всього майна, всiх прав та обов’язкiв АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК». Рiшення про випуск акцiй прийняте з метою конвертацiї акцiй АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК» ( далi - Банк, що приєднується), в акцiї АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (далi-Банк-
правонаступник) та здiйснюється на суму, яка дорiвнює загальнiй номiнальнiй вартостi акцiй 
Банка-правонаступника, якi мають отримати акцiонери Банку, що приєднується. Акцiї Банку, що 
приєднується конвертуються в акцiї Банку-правонаступника. Усi простi та привiлейованi акцiї 
Банку, що приєднується, незалежно вiд класу конвертуються у простi акцiї Банку-
правонаступника. Кiлькiсть акцiй Банку-правонаступника, яку отримає кожен учасник Банку, що 
приєднується, який бере участь у розподiлi таких акцiй, визначається шляхом множення кiлькостi 
належних йому акцiй Банку, що приєднується на коефiцiєнт конвертацiї. Коефiцiєнт конвертацiї 
простих та привiлейованих акцiй бездокументарної форми iснування дорiвнює 100. Одна акцiя 
Банку, що приєднується номiнальною вартiстю 329 грн. конвертується в 100 штук простих акцiй 
Банку – правонаступника, з номiнальною вартiстю 3,29 грн. Загальна номiнальна вартiсть акцiй 
Банку-правонаступника, якi отримує кожен учасник Банку, що приєднується, має бути рiвною 
загальнiй номiнальнiй вартостi акцiй, якi належали цьому учаснику у статутному капiталi Банку, 
що приєднується. 
Загальна номiнальна вартiсть акцiй, щодо яких прийняте рiшення про випуск дорiвнює 248 767 
757,00 грн. (двiстi сорок вiсiм мiльйонiв сiмсот шiстдесят сiм тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) грн. якi 
розподiляться на 75 613 300 (сiмдесят п’ять мiльйонiв шiстсот тринадцять тисяч триста) штук 
простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 3,29 грн. за 1 акцiю. 
Розмiр статутних капiталiв обох Банкiв на момент прийняття рiшення про приєднання:  
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 607 798 054,50 грн.(шiстсот сiм мiльйонiв сiмсот дев’яносто вiсiм 
тисяч п’ятдесят чотири) грн. 50 коп.;  
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» 248 767 757,00 грн.(двiстi сорок вiсiм мiльйонiв сiмсот шiстдесят сiм тисяч 
сiмсот п’ятдесят сiм) грн.  
В результатi завершення всiх необхiдних дiй по реорганiзацiї, отримання постiйного свiдоцтва 
реєстрацiю випуску акцiй та реєстрацiї змiн до статуту загальна сума статутного капiталу АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» складатиме 856 565 811 грн. 50 коп. (вiсiмсот п’ятдесят шiсть мiльйонiв 
п’ятсот шiстдесят п’ять тисяч вiсiмсот одинадцять) гривень 50 копiйок. 

  

Операцiйне середовище, ризики та економiчнi умови. 
Дiяльнiсть Банку переважно здiйснюється в Українi. Полiтична й економiчна ситуацiя в Українi в 
останнi роки нестабiльна, їй притаманнi особливостi ринку, що розвивається. Внаслiдок цього, 
здiйснення дiяльностi в країнi пов'язане з ризиками, що є нетиповими для iнших країн. 
Збройний конфлiкт в окремих частинах Луганської та Донецької областей, що почався навеснi 
2014 року, не закiнчений; частини Донецької та Луганської областей залишаються пiд контролем 
самопроголошених республiк, i українська влада в даний час не має можливостi повною мiрою 
забезпечити застосування українського законодавства на територiї даних областей. У березнi 2014 
року ряд подiй в Криму призвiв до приєднання Республiки Крим до Росiйської Федерацiї, яке не 
було визнано Україною та багатьма iншими країнами. Ця подiя призвела до суттєвого погiршення 
вiдносин мiж Україною та Росiйською Федерацiєю. 
Починаючи з 2014 року, економiчна ситуацiя в Українi iстотно погiршилася внаслiдок зниження 



обсягiв торгiвлi з Росiйською Федерацiєю та вiйськової напруженостi в Схiднiй Українi. 
Незважаючи на те, що в 2016-2017 рр. ситуацiя як i ранiше залишалася нестабiльною, українська 
економiка почала демонструвати деякi ознаки пожвавлення, такi, як уповiльнення темпiв iнфляцiї, 
зниження темпiв знецiнення гривнi по вiдношенню до основних iноземних валют, зростання 
мiжнародних резервiв Нацiонального банку України i загальне пожвавлення дiлової активностi.  
У 2016 та 2017 рр. НБУ зняв деякi обмеження на операцiї з обмiну валюти, запровадженi в 2014-
2015 рр. Зокрема, була поступово знижена частка надходжень в iноземнiй валютi, що пiдлягає 
обов'язковому продажу на мiжбанкiвському ринку, а розрахунковий перiод для експортно-
iмпортних операцiй в iноземнiй валютi був збiльшений. Крiм того, НБУ дозволив українським 
компанiям виплачувати дивiденди за кордон у межах певного щомiсячного лiмiту.  
Банкiвська система залишається вкрай нестабiльною через малi обсяги капiталу i погану якiсть 
активiв, а українськi компанiї та банки, як i ранiше, вiдчувають брак фiнансування з боку 
внутрiшнiх i мiжнародних фiнансових ринкiв. 
Мiжнародний валютний фонд продовжив надавати пiдтримку українському уряду в рамках 
чотирирiчної програми розширеного фiнансування МВФ, затвердженої в березнi 2015 року. Iншi 
мiжнароднi фiнансовi установи також надавали останнiми роками значну технiчну пiдтримку з 
тим, щоб допомогти Українi реструктурувати зовнiшнiй борг i здiйснити рiзнi реформи (в тому 
числi реформу стосовно боротьби з корупцiєю, реформу в сферi корпоративного права i поступову 
лiбералiзацiю енергетичного сектора).  
У серпнi 2017 року Moody's пiдвищило кредитний рейтинг України до Caa2 з «позитивним» 
прогнозом, що було пов'язано з недавнiми державними реформами i полiпшенням мiжнародних 
вiдносин. Подальша стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить вiд продовження 
проведення урядом структурних реформ та iнших чинникiв. 
Основнi положення облiкової полiтики 
Змiни в облiковiй полiтицi 
Поправки до МСФЗ, якi набрали чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 
2017 р. не мали суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.  
Принципи оцiнки за справедливою вартiстю 
Банк оцiнює такi фiнансовi iнструменти, як цiннi папери наявнi для продажу та похiднi фiнансовi 
iнструменти за справедливою вартiстю на кожну звiтну дату. Iнформацiя про справедливу вартiсть 
фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за амортизованою вартiстю, розкривається у Примiтцi 29. 
Справедлива вартiсть є цiною, яка була б отримана за продаж активу або виплачена за передачу 
зобов’язання в рамках угоди, що укладається в звичайному порядку мiж учасниками ринку, на 
дату оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi передбачає, що операцiя з продажу активу або передачi 
зобов’язання вiдбувається: 
- або на головному ринку для даного активу або зобов’язання; або, в умовах вiдсутностi головного 
ринку, на найсприятливiшому ринку для даного активу або зобов’язання. 
Справедлива вартiсть активу або зобов’язання оцiнюється з використанням припущень, якi 
використовувалися б учасниками ринку при визначеннi цiни активу або зобов’язання, при цьому 
передбачається, що учасники ринку дiють у своїх кращих iнтересах. Оцiнка справедливої вартостi 
нефiнансового активу враховує можливiсть учасника ринку генерувати економiчнi вигоди вiд 
найвигiднiшого та найкращого використання активу або його продаж iншому учаснику ринку, 
який буде використовувати даний актив найвигiднiшим на найкращим чином. 
Банк використовує такi методики оцiнки, якi є прийнятними в сформованих обставинах i для яких 
доступнi данi, що є достатнiми для оцiнки справедливої вартостi, при цьому максимально 
використовуючи доречнi спостережуванi вихiднi данi i мiнiмально використовуючи 
неспостережуванi вихiднi данi. 
Наскiльки це можливо, Банк оцiнює справедливу вартiсть iнструменту з використанням 
котирувань даного iнструменту на активному ринку. Ринок визнається активним в разi, якщо 
операцiї по активу або зобов'язанню вiдбуваються з достатньою частотою i в достатньому обсязi 
для визначення котирувань на регулярнiй основi. При вiдсутностi поточних котирувань на 
активному ринку Банк використовує методи оцiнки, якi максимально використовують 
спостережуванi вихiднi данi i мiнiмально використовують неспостережуванi вихiднi данi. Обранi 



методи оцiнки включають всi чинники, якi учасники ринку взяли б до уваги в даних обставинах. 
Всi активи та зобов’язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у фiнансовiй 
звiтностi, класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї джерел справедливої вартостi, якi є 
значущими для оцiнки справедливої вартостi в цiлому: 
- Рiвень 1 - Ринковi котирування цiн на активному ринку по iдентичним активам чи зобов’язанням 
(без будь-яких коригувань); 
- Рiвень 2 - Моделi оцiнки, в яких iстотнi для оцiнки справедливої вартостi вхiднi данi, є прямо або 
побiчно спостережуваними на ринку; 
- Рiвень 3 - Моделi оцiнки, в яких iстотнi для оцiнки справедливої вартостi вхiднi данi, не є 
спостережуваними на ринку. 
Фiнансовi активи 
Первiсне визнання 
Фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з 
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити i дебiторська заборгованiсть, 
iнвестицiї, утримуванi до погашення, або фiнансовi активи, наявнi для продажу. При первiсному 
визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку, якщо 
iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням 
переоцiнки як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов’язанi зi здiйсненням операцiї. Пiд 
час первiсного визнання фiнансових активiв Банк присвоює їм вiдповiдну категорiю i потiм може 
перекласифiкувати фiнансовi активи у деяких випадках, зазначених нижче. 
Дата визнання 
Усi стандартнi операцiї з купiвлi-продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, 
тобто на дату, коли Банк бере на себе зобов’язання з придбання активу. До стандартних операцiй з 
купiвлi-продажу вiдносяться операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, в рамках яких 
передбачається передача активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на ринку. 
Кредити та дебiторська заборгованiсть 
Кредити та дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або 
визначеними платежами, що не котируються на активному ринку. Угоди за ними не укладаються з 
метою негайного або короткострокового перепродажу та не класифiкуються як фiнансовi активи 
за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або фiнансовi 
активи, доступнi для продажу. Кредити, наданi Банком, первiсно визнаються за справедливою 
вартiстю з урахуванням вiдповiдних витрат на проведення операцiї. У подальшому кредити 
вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. 
Пiсля знецiнення активу дохiд, отриманий на його балансову вартiсть та розрахований шляхом 
дисконтування розрахункових грошових потокiв, якi будуть повернутi за активом, iз 
використанням первiсної ефективної ставки процента, визнається у складi процентних доходiв. 
Прибутки та збитки за такими активами вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки при 
вибуттi або зменшеннi корисностi таких кредитiв, а також у процесi амортизацiї. 
Фiнансовi активи, наявнi для продажу 
Фiнансовi активи, наявнi для продажу, являють собою непохiднi фiнансовi активи, класифiкованi 
як наявнi для продажу або тi, що не включенi до жодної з вищенаведених категорiй фiнансових 
активiв. Пiсля первiсного вiдображення в облiку фiнансовi активи, наявнi для продажу, 
оцiнюються за справедливою вартiстю, при цьому прибутки та збитки вiдображаються у складi 
iншого сукупного доходу до моменту вибуття або зменшення корисностi iнвестицiї. У цьому 
випадку сукупний прибуток або збиток, ранiше вiдображений у iншому сукупному доходi, 
включається до звiту про прибутки та збитки. При цьому вiдсотки, що розраховуються за методом 
ефективної ставки вiдсотка, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки. 
Перекласифiкацiя фiнансових активiв 
Керiвництво визначає категорiю, до якої слiд вiднести фiнансовий iнструмент, в момент його 
первiсного визнання. Похiднi фiнансовi iнструменти i фiнансовi iнструменти, при первiсному 
визнаннi вiднесенi до категорiї за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як 
прибутку або збитку за перiод, не рекласифiкуються з категорiї фiнансових iнструментiв, якi 
оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку за 



перiод. Якщо фiнансовi активи вiдповiдають визначенню кредитiв та дебiторської заборгованостi, 
вони можуть бути рекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за 
справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку за перiод, або з 
категорiї фiнансових активiв, наявних для продажу, якщо Банк має намiр i можливiсть утримувати 
цi активи в майбутньому або до настання термiну їх погашення. Iншi фiнансовi iнструменти 
можуть бути рекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за 
справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку за перiод, тiльки в 
рiдкiсних випадках. Окремими випадками є незвичайнi поодинокi подiї, повторення яких в 
найближчому майбутньому малоймовiрно. 
Фiнансовi активи перекласифiковуються за справедливою вартiстю на дату перекласифiкацiї. 
Справедлива вартiсть фiнансового активу на дату перекласифiкацiї стає його амортизованою 
вартiстю. Для фiнансових активiв, перекласифiкованих з категорiї фiнансових активiв наявних для 
продажу, будь-який попереднiй прибуток або збиток, який був визнаний у складi капiталу, 
амортизуються у складi прибутку або збитку протягом строку погашення фiнансового 
iнструменту, iз застосуванням методу ефективної вiдсоткової ставки. Якщо даний актив згодом 
стає знецiненим, то сума, вiдображена у складi капiталу, перекласифiковується в звiт про прибутки 
i збитки. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, кошти в НБУ та кошти в кредитних 
установах зi строком погашення до дев’яноста днiв. 
Банкiвськi метали 
Золото та iншi банкiвськi метали вiдображаються за цiнами купiвлi (офiцiйними курсами) НБУ. 
Змiни в цiнах купiвлi (офiцiйних курсах) НБУ вiдображаються як курсовi рiзницi за операцiями з 
банкiвськими металами у складi курсових рiзниць вiд переоцiнки iноземної валюти. 
Договори «репо» i зворотного «репо»  
Цiннi папери, проданi в рамках угод про продаж iз зобов'язанням зворотного викупу (далi – угоди 
«РЕПО»), вiдображаються як операцiї iз залучення фiнансування, забезпеченого заставою цiнних 
паперiв, при цьому цiннi папери залишаються у звiтi про фiнансовий стан, а зобов'язання перед 
контрагентами, включенi до складу кредиторської заборгованостi за операцiями «РЕПО», 
вiдображаються в складi рахункiв i депозитiв банкiв або поточних рахункiв i депозитiв клiєнтiв 
залежно вiд ситуацiї. Рiзниця мiж цiною продажу i цiною зворотного викупу являє собою витрати 
на вiдсотки та вiдображається у складi прибутку або збитку за перiод дiї угоди «РЕПО» з 
використанням методу ефективної процентної ставки. 
Цiннi папери, придбанi в рамках угод про покупку iз зобов'язанням зворотного продажу (далi - 
угоди «зворотного РЕПО»), включенi до складу дебiторської заборгованостi за операцiями 
«зворотного РЕПО», вiдображаються в складi кредитiв, виданих банкам, або кредитiв, виданих 
клiєнтам, в залежностi вiд ситуацiї. Рiзниця мiж цiною купiвлi та цiною зворотного продажу являє 
собою процентний дохiд i вiдображається у складi прибутку або збитку за перiод дiї угоди 
«зворотного РЕПО» з використанням методу ефективної процентної ставки. 
Якщо активи, придбанi в рамках угод про покупку iз зобов'язанням зворотного продажу, 
продаються третiм сторонам, зобов'язання повернути цiннi папери вiдбивається як зобов'язання, 
призначене для торгiвлi, i оцiнюється за справедливою вартiстю. 
Похiднi фiнансовi iнструменти 
Похiднi iнструменти включають в себе операцiї «своп», форварднi контракти та ф'ючерснi угоди, 
угоди «спот» i опцiони на вiдсотковi ставки, iноземну валюту, банкiвськi метали та цiннi папери, а 
також будь-якi комбiнацiї ранiше перелiчених iнструментiв. Похiднi iнструменти спочатку 
визнаються за справедливою вартiстю на дату укладання угоди i згодом переоцiнюються за 
справедливою вартiстю. Похiднi фiнансовi iнструменти з позитивною справедливою вартiстю 
вiдображаються в складi активiв, а з вiд’ємною справедливою вартiстю – у складi зобов’язань. 
Прибутки та збитки вiд цих iнструментiв включаються до звiту про прибутки та збитки як чистi 
прибутки/(збитки) вiд похiдних фiнансових iнструментiв, залежно вiд характеру iнструментiв. 
Векселi 
Придбанi векселi включаються до складу цiнних паперiв, наявних для продажу, або до складу 



коштiв у кредитних установах або кредитiв клiєнтам, залежно вiд цiлей та умов їх придбання, i 
вiдображаються на основi облiкової полiтики, що застосовується до вiдповiдних категорiй активiв. 
Позиковi кошти 
Позиковi кошти класифiкуються як зобов’язання, якщо сутнiсть договiрних домовленостей 
передбачає, що Банк має зобов’язання надати кошти чи iнший фiнансовий актив власнику чи 
виконати зобов’язання у спосiб, вiдмiнний вiд обмiну фiксованої суми коштiв чи iншого 
фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних дольових iнструментiв. Такi iнструменти 
включають заборгованiсть перед Нацiональним банком України, заборгованiсть перед кредитними 
установами, кошти клiєнтiв та iншi позиковi кошти. Пiсля первiсного визнання позиковi кошти 
надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки 
вiдсотка. Прибутки та збитки вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки, коли визнання 
зобов’язань припиняється, а також у процесi амортизацiї. 
Оренда 
Операцiйна – Банк як орендар 
Оренда майна, за якої орендодавець фактично зберiгає за собою ризики й вигоди, пов’язанi з 
правом власностi на об’єкт оренди, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi за договором 
операцiйної оренди рiвномiрно списуються на витрати протягом строку оренди й облiковуються в 
складi iнших операцiйних витрат. 
Операцiйна – Банк як орендодавець 
Банк вiдображає у звiтi про фiнансовий стан активи, що є предметом операцiйної оренди, 
вiдповiдно до виду активу. Орендний дохiд по договорах операцiйної оренди рiвномiрно 
вiдображається у звiтi про прибутки та збитки протягом строку оренди в складi iнших доходiв у 
вiдповiдностi до умов орендного договору. Витрати, пов’язанi з орендованим майном, визнаються 
як частина вартостi даного майна i вiдображаються рiвномiрно у звiтi про прибутки та збитки у 
такий же спосiб як дохiд вiд операцiйної оренди протягом строку оренди. 
Оцiнка фiнансових iнструментiв при первiсному визнаннi 
При первiсному визнаннi фiнансовi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю, яка 
коригується з урахуванням безпосередньо пов’язаних з ними комiсiй та витрат для iнструментiв, 
що не переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 
Найкращим доказом справедливої вартостi фiнансового iнструменту при первiсному визнаннi 
зазвичай є цiна угоди. 
Якщо Банк приходить до висновку, що справедлива вартiсть при первiсному визнаннi 
вiдрiзняється вiд цiни угоди: 
- якщо справедлива вартiсть пiдтверджується котируваннями на активному ринку для iдентичного 
активу або зобов’язання (тобто вхiднi данi Рiвня 1) або заснована на методицi оцiнки, яка 
використовує данi виключно спостережуваних ринкiв, Банк вiдразу визнає рiзницю мiж 
справедливою вартiстю при первiсному визнаннi та цiною угоди як дохiд або витрати; у тих 
випадках, коли справедлива вартiсть визначається з використанням даних якi не є 
спостережуваними, рiзниця мiж цiною угоди i вартiстю моделi визнається в звiтi про прибутки i 
збитки, коли вихiднi данi стають спостережуваними або в разi припинення визнання фiнансового 
iнструменту. Пiсля первiсного визнання Банк визнає вiдкладену рiзницю в якостi доходу або 
витрат виключно в тому випадку, якщо вхiднi данi стають спостережуваними або якщо визнання 
iнструменту припиняється. 
Згортання 
Згортання фiнансових активiв та зобов’язань з вiдображенням лише чистого сальдо у звiтi про 
фiнансовий стан здiйснюється тiльки за наявностi юридично закрiпленого права здiйснювати 
згортання або намiру реалiзувати актив одночасно з погашенням зобов’язання. Згортання не 
здiйснюється, якщо договiрними вiдносинами встановлено, що розрахунки здiйснюються на 
брутто-основi, i вiдповiднi активи та зобов’язання вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан у 
повнiй сумi. 
Зменшення корисностi фiнансових активiв 
На кожну звiтну дату Банк оцiнює наявнiсть об’єктивних ознак зменшення корисностi 
фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Вважається, що вiдбувається зменшення 



корисностi фiнансового активу чи групи фiнансових активiв тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi 
ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї чи бiльше подiй, що настали пiсля первiсного 
визнання активу («випадок виникнення збиткiв»), i такий випадок або випадки виникнення збиткiв 
мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки чи групу фiнансових активiв, який може бути 
достовiрно визначений. Об’єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, 
що позичальник чи група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують 
зобов’язання зi сплати процентiв чи основної суми боргу, ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової 
реорганiзацiї, а також свiдчень, на пiдставi спостережуваної ринкової iнформацiї, помiркованого 
зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни у рiвнi прострочених 
платежiв або в економiчних умовах, що корелюють зi збитками за активами. 
Кошти в кредитних установах та кредити клiєнтам 
Спочатку Банк визначає, чи iснують об’єктивнi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi 
коштiв у кредитних установах та кредитiв клiєнтам, що облiковуються за амортизованою 
вартiстю, кожен з яких окремо є суттєвим, а також iндивiдуальнi або сукупнi ознаки зменшення 
корисностi фiнансових активiв, кожен з яких окремо не є суттєвим. У разi якщо об’єктивнi ознаки 
зменшення корисностi розглянутого окремо фiнансового активу (суттєвого або несуттєвого) 
вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками 
кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi 
на сукупнiй основi. Активи, що оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi i стосовно 
яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не повиннi 
оцiнюватись на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. 
За наявностi об’єктивних ознак понесення збитку в результатi зменшення корисностi фiнансових 
активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною 
вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за вирахуванням майбутнiх очiкуваних збиткiв, 
якi ще не були понесенi). Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку 
резерву та сума збитку визнається у звiтi про прибутки та збитки. Кошти у кредитних установах i 
кредити клiєнтам та вiдповiдний резерв списуються, коли вже немає реальної перспективи 
вiдшкодування у найближчому часi, а все забезпечення було реалiзовано чи передано Банку. Якщо 
у наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується й таке зниження 
може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення 
корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi зменшується шляхом 
коригування рахунку резерву. Якщо списання пiзнiше вiдшкодовується, то сума вiдшкодування 
вiдображується як дохiд у звiтi про прибутки та збитки. 
Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною 
ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Якщо кредит надано пiд плаваючу 
процентну ставку, то ставкою дисконтування для визначення збиткiв вiд зменшення корисностi 
буде поточна ефективна ставка вiдсотка. Розрахунок поточної вартостi очiкуваних майбутнiх 
грошових потокiв забезпеченого фiнансового активу вiдображає грошовi потоки, що можуть 
виникнути в результатi звернення стягнення за вирахуванням витрат на отримання та продаж 
забезпечення, незалежно вiд вiрогiдностi звернення стягнення. 
З метою сукупної оцiнки зменшення корисностi фiнансовi активи розподiляються на групи на 
основi внутрiшньої системи кредитних рейтингiв Банку, з урахуванням характеристик кредитного 
ризику, таких як вид активу, галузь економiки, географiчне розташування, вид забезпечення, 
своєчаснiсть платежiв та iншi вiдповiднi фактори. 
Майбутнi грошовi потоки за групою фiнансових активiв, якi оцiнюються на предмет зменшення 
корисностi на сукупнiй основi, визначаюся виходячи з iсторичної iнформацiї щодо збиткiв за 
активами, характеристики кредитного ризику за якими аналогiчнi характеристикам за активами 
групи. Збитки попереднiх перiодiв коригуються на основi поточної спостережуваної ринкової 
iнформацiї з метою вiдображення впливу iснуючих умов, що не мали впливу на тi роки, за якi 
наявна iсторична iнформацiя щодо збиткiв, та усунення впливу умов у попереднiх перiодах, якi не 
iснують на даний момент. Оцiнки змiн у майбутнiх грошових потоках вiдображають та 
вiдповiдають змiнам у вiдповiднiй спостережуванiй ринковiй iнформацiї за кожен рiк (наприклад, 
змiни у рiвнi безробiття, цiнах на нерухомiсть, товарних цiнах, платiжному статусi чи iнших 



факторах, що свiдчать про понесенi збитки та їх розмiр). Методи та припущення, використанi для 
оцiнки грошових потокiв аналiзуються регулярно з метою зменшення будь-яких розбiжностей мiж 
оцiночним збитком та фактичними результатами. 
Фiнансовi активи, наявнi для продажу 
Стосовно фiнансових активiв, наявних для продажу, Банк на кожну звiтну дату оцiнює наявнiсть 
об’єктивних ознак зменшення корисностi фiнансової iнвестицiї або групи фiнансових iнвестицiй. 
У випадку, коли iнвестицiї в капiтал класифiкованi як наявнi для продажу, об’єктивнi ознаки 
зменшення корисностi повиннi включати значне або довготривале зменшення справедливої 
вартостi iнвестицiй вiдносно вартостi iнвестицiї. При наявностi ознак зменшення корисностi 
сукупний збиток, визначений як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою 
вартiстю, виключаючи збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, ранiше визнаного у звiтi про 
прибутки та збитки, вилучається з iншого сукупного доходу та визнається у звiтi про прибутки та 
збитки. Втрати вiд зменшення корисностi iнвестицiй у капiтал не сторнуються через звiт про 
прибутки та збитки; збiльшення справедливої вартостi цих iнвестицiй пiсля зменшення корисностi 
визнаються безпосередньо у iншому сукупному доходi. 
У випадку, коли борговi iнструменти класифiкованi як наявнi для продажу, ймовiрнiсть 
зменшення корисностi визначається аналогiчно до фiнансових активiв, що вiдображаються за 
амортизованою вартiстю. Процентнi доходи вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки. Якщо 
у наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструменту збiльшується, i таке збiльшення 
об’єктивно пов’язане з подiєю, що вiдбулася пiсля первiсного визнання збитку вiд зменшення 
корисностi у звiтi про прибутки та збитки, втрати вiд зменшення корисностi сторнуються через 
звiт про прибутки та збитки. 
Реструктурованi кредити 
Банк намагається, якщо можливо, реструктурувати кредити, а не вступати в права володiння 
заставою. Це може включати продовження строкiв погашення та погодження нових умов надання 
кредиту. 
Процедура облiку таких реструктурованих кредитiв є такою: 
- якщо валюту кредиту було змiнено, визнання старого кредиту припиняється, i замiсть нього в 
облiку вiдображається новий кредит; 
- якщо причиною реструктурування кредиту є не фiнансовi труднощi позичальника, кредит не 
визнається як такий, кориснiсть якого зменшилась. Визнання такого кредиту не припиняється, 
майбутнi грошовi потоки, що залишилися до погашення кредиту, дисконтуються за первiсною 
ефективною ставкою вiдсотка; 
- якщо кориснiсть кредиту зменшилась пiсля реструктурування, Банк використовує первiсну 
ефективну ставку вiдсотка для нових грошових коштiв з метою оцiнки вiдшкодовуваної вартостi 
кредиту. Рiзниця мiж перерахованою приведеною вартiстю нових грошових коштiв з урахуванням 
забезпечення та балансовою вартiстю до реструктурування визнається в складi вiдрахувань на 
резерви за перiод. 
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов’язань 
Фiнансовi активи 
Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи 
подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у разi: 
- якщо закiнчився строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу; 
- якщо Банк передав права на отримання грошових надходжень вiд такого активу, або якщо Банк 
зберiг права на отримання грошових потокiв вiд активу, але взяв на себе контрактне зобов’язання 
перерахувати їх у повному обсязi третiй сторонi на умовах «транзитної угоди» без суттєвої 
затримки; та 
- якщо Банк або (a) передав практично всi ризики та вигоди, пов’язанi з активом, або (б) не 
передав i не зберiг практично всiх ризикiв та вигод, пов’язаних з активом, але передав контроль 
над цим активом. 
У разi якщо Банк передав свої права на отримання грошових потокiв вiд активу i при цьому не 
передав i не зберiг практично всiх ризикiв та вигод, пов’язаних з активом, а також не передав 
контроль над активом, такий актив продовжує вiдображатись в облiку в межах подальшої участi 



Банку у цьому активi. Подальша участь Банку в активi, що має форму гарантiї за переданим 
активом, оцiнюється за меншим iз значень: первiсною балансовою вартiстю активу або 
максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред’явлена Банку до сплати. 
Фiнансовi зобов’язання 
Припинення визнання фiнансового зобов’язання вiдбувається у разi виконання, анулювання чи 
закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов’язання. 
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим самим 
кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або в разi внесення суттєвих змiн до умов iснуючого 
зобов’язання, первiсне зобов’язання знiмається з облiку, а нове вiдображається в облiку з 
визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов’язань у звiтi про прибутки та збитки. 
Фiнансовi гарантiї 
У ходi звичайної господарської дiяльностi Банк надає фiнансовi гарантiї, що включають 
акредитиви, гарантiї та акцепти. Фiнансовi гарантiї - це договори, що зобов'язують Банк 
здiйснювати певнi платежi, якi компенсують власниковi фiнансової гарантiї втрати, понесенi в 
результатi того, що певний дебiтор не змiг здiйснити платiж у строки, визначенi умовами 
боргового iнструменту. Фiнансовi гарантiї первiсно визнаються у фiнансовiй звiтностi за 
справедливою вартiстю у статтi «Iншi зобов’язання», яка ґрунтується на сумi отриманої комiсiї. 
Пiсля первiсного визнання зобов’язання Банку за кожною гарантiєю оцiнюється за найбiльшою з 
двох величин: суми, визнаної спочатку, за вирахуванням накопиченої амортизацiї або величини 
резерву пiд можливi втрати по данiй гарантiї. Резерви пiд можливi втрати за фiнансовими 
гарантiями та iншими зобов'язаннями кредитного характеру визнаються, коли iснує висока 
ймовiрнiсть виникнення втрат i розмiри таких втрат можуть бути оцiненi з достатнiм ступенем 
надiйностi. 
Будь-яке збiльшення зобов’язання за фiнансовими гарантiями вiдображається у звiтi про прибутки 
та збитки. Отримана комiсiя визнається у звiтi про прибутки та збитки лiнiйним методом протягом 
строку дiї гарантiї. 
Оподаткування 
Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється у вiдповiдностi до податкового 
законодавства України. 
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розраховуються стосовно всiх тимчасових рiзниць 
за методом балансових зобов’язань. Вiдстроченi податки на прибуток вiдображаються стосовно 
всiх тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їх 
балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли вiдстрочений 
податок на прибуток виникає в результатi первiсного вiдображення гудвiлу, активу або 
зобов’язання за операцiєю, що не являє собою об’єднання компанiй, i яка на момент здiйснення не 
впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток. 
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть отримання у 
майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна здiйснити залiк цих тимчасових 
рiзниць, що зменшують податкову базу. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання 
визначаються за ставками податку, що будуть застосовуватись протягом перiоду реалiзацiї активу 
чи врегулювання зобов’язання на пiдставi законодавства, яке було набуте або фактично набуло 
сили на звiтну дату. 
Крiм цього, в Українi iснують рiзнi операцiйнi податки, що застосовуються до дiяльностi Банку. 
Зазначенi податки включенi до статтi «Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати» звiту про 
прибутки та збитки. 
Основнi засоби 
Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та будь-
яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Така вартiсть включає витрати, пов’язанi iз 
замiною частини основних засобiв, якi визнанi за фактом понесення, якщо вони вiдповiдають 
критерiям визнання. 
Балансова вартiсть основних засобiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi, коли подiї або 
змiни в обставинах свiдчать про те, що балансова вартiсть не може бути вiдшкодована. 
Нарахування амортизацiї активу починається з дати, коли основний засiб стає доступним для 



використання. Амортизацiя розраховується за лiнiйним методом протягом таких очiкуваних 
строкiв корисної служби: 
Роки 
Будiвлi 50 
Меблi та iнвентар 2-20 
Комп’ютери та офiсне обладнання 5-11 
Транспортнi засоби 8-10 
Залишкова вартiсть, строки корисної служби активiв та метод нарахування амортизацiї 
переглядаються i вiдповiдним чином коригуються в кiнцi кожного фiнансового року. 
Витрати на ремонтно-вiдновлювальнi роботи вiдображаються у складi iнших адмiнiстративних i 
операцiйних витрат, крiм випадкiв, коли такi витрати можна капiталiзувати. 
Нематерiальнi активи 
Нематерiальнi активи включають придбанi лiцензiї та програмне забезпечення. 
Нематерiальнi активи, придбанi окремо, первiсно визнаються за собiвартiстю. Пiсля первiсного 
визнання нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої 
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи мають 
обмежений або невизначений строк корисної служби. Нематерiальнi активи з обмеженим строком 
корисної служби амортизуються протягом строку корисної служби, що становить вiд одного до 
двадцяти рокiв, i аналiзуються на предмет зменшення корисностi у разi наявностi ознак можливого 
зменшення корисностi нематерiального активу. Строки та порядок амортизацiї нематерiальних 
активiв з обмеженим строком корисної служби аналiзуються як мiнiмум щорiчно в кiнцi кожного 
звiтного року. 
Iнвестицiйна нерухомiсть 
Iнвестицiйною визнається нерухомiсть, утримувана для отримання орендних платежiв або для 
збiльшення її вартостi. Така нерухомiсть не використовується Банком нi в операцiйнiй дiяльностi, 
нi в будь-яких адмiнiстративних цiлях. Об’єкти в процесi будiвництва, благоустрою чи 
реконструкцiї для використання в майбутньому як iнвестицiйної нерухомостi також 
класифiкуються як iнвестицiйна нерухомiсть. 
Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається за собiвартiстю, включаючи витрати на придбання, за 
вирахуванням амортизацiї та витрат вiд зменшення корисностi. Амортизацiя розраховується за 
прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання будiвель – 50 рокiв. Залишкова 
вартiсть активiв, строк корисного використання та метод нарахування амортизацiї переглядаються 
та коригуються на кожну звiтну дату. Прибутки та збитки вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi 
розраховуються як надходження за мiнусом залишкової вартостi. Подальшi витрати 
капiталiзуються тiльки за умови, коли iснує iмовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi 
з витратами, надiйдуть в Банк i вартiсть можна буде достовiрно оцiнити. Всi iншi ремонти та 
технiчнi обслуговування вiдносяться на витрати в момент їх виникнення. 
Активи, класифiкованi як утримуванi для продажу 
Банк класифiкує необоротнi активи як утримуванi для продажу, якщо їх балансова вартiсть буде 
вiдшкодовуватись в основному шляхом продажу, а не в ходi їх використання. Для цього 
необоротнi активи мають бути доступнi для негайного продажу в їх теперiшньому станi тiльки на 
тих умовах, якi є звичайними при продажу таких активiв, при цьому їх продаж має 
характеризуватись високим ступенем ймовiрностi. 
Висока ймовiрнiсть продажу означає твердий намiр керiвництва Банку додержуватися плану 
продажу необоротного активу. При цьому необхiдно, щоб була розпочата програма активних дiй з 
пошуку покупця й виконання такого плану. У подальшому необоротний актив має активно 
пропонуватись для продажу за цiною, що є обґрунтованою, з урахуванням його поточної 
справедливої вартостi. Крiм цього, вiдображення продажу як завершеної операцiї повинне 
очiкуватись протягом одного року з дати класифiкацiї необоротних активiв як утримуваних для 
продажу. 
Банк оцiнює активи, класифiкованi як утримуванi для продажу, за меншою з двох оцiнок: 
балансовою вартiстю та справедливою вартiстю за вирахуванням витрат з продажу. У разi 
настання подiй або змiни обставин, що вказують на можливе зменшення корисностi активiв, Банк 



вiдображає збиток вiд зменшення корисностi при первiсному, а також подальшому списаннi їх 
вартостi до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. 
Резерви 
Резерви визнаються, якщо Банк внаслiдок певної подiї в минулому має юридичнi або добровiльно 
взятi на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовiрностi очiкується 
вiдтiк ресурсiв, що втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, i якi можна оцiнити з достатнiм 
ступенем впевненостi. 
Зобов’язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат 
Банк не здiйснює жодних пенсiйних вiдрахувань, крiм вiдрахувань до Державної пенсiйної 
системи України, яка вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, якi розраховуються як 
вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати у звiтi про прибутки та збитки 
вiдносяться до перiоду, в якому заробiтна плата нараховується. Банк не має будь-яких додаткових 
зобов’язань з пенсiйних виплат. 
Статутний капiтал 
Простi акцiї, якi неможливо погасити, разом iз дивiдендами, якi виплачуються на розсуд Банку, 
класифiкуються як власний капiтал. Зовнiшнi витрати, що безпосередньо вiдносяться до випуску 
нових акцiй, окрiм випадкiв злиття компанiй, зменшують надходження вiд випуску акцiй у 
капiталi. Будь-яке перевищення справедливої вартостi отриманої компенсацiї над номiнальною 
вартiстю випущених акцiй вiдображається у складi додаткового сплаченого капiталу. 
Дивiденди 
Дивiденди визнаються як зобов’язання та вираховуються з капiталу на звiтну дату, якщо вони 
заявленi до або на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди, рекомендованi чи оголошенi до або 
пiсля звiтної дати, але до дати пiдпису фiнансової звiтностi, розкривається у фiнансовiй звiтностi. 
Активи у довiрчому управлiннi 
Активи на фiдуцiарних рахунках, якими Банк управляє на пiдставi довiреностi, не вiдображаються 
у фiнансовiй звiтностi, оскiльки вони не є активами Банку. 
Сегментна звiтнiсть 
Сегментна звiтнiсть Банку ґрунтується на таких операцiйних сегментах: послуги фiзичним особам, 
послуги юридичним особам, iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть та iншi операцiї. Операцiйний 
сегмент є складовою частиною Банку, бере участь в дiяльностi i несе витрати (включаючи доходи 
та витрати, пов’язанi з операцiями з iншими компонентами тiєї ж групи); операцiйнi результати 
якого регулярно розглядаються Правлiнням для прийняття рiшення про ресурси, що видiляються 
на сегмент i оцiнки його ефективностi. Для операцiйного сегменту характерна наявнiсть 
вiдокремлюваної фiнансової iнформацiї. 
Умовнi активи та зобов’язання 
Умовнi зобов’язання не визнаються у звiтi про фiнансовий стан. Розкриття iнформацiї щодо таких 
зобов’язань надається, за винятком випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв для виконання таких зобов’язань 
є малоймовiрним. Умовнi активи не визнаються у звiтi про фiнансовий стан. Розкриття iнформацiї 
щодо таких активiв надається, коли надходження пов’язаних iз ними економiчних вигод є 
ймовiрним. 
Визнання доходiв та витрат 
Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Банк отримає економiчнi вигоди, а 
доходи можуть бути достовiрно визначенi. Для визнання доходiв у фiнансовiй звiтностi необхiдне 
дотримання наступних критерiїв: 
Процентнi та аналогiчнi доходи та витрати 
Для всiх фiнансових iнструментiв, визначених за амортизованою вартiстю, а також для 
процентних цiнних паперiв, що класифiкуються за справедливою вартiстю, з вiдображенням 
переоцiнки як прибутку або збитку, чи як доступнi для продажу, процентнi доходи чи витрати 
вiдображаються за ефективною ставкою вiдсотка, що є ставкою, яка точно дисконтує очiкуванi 
майбутнi виплати та надходження протягом очiкуваного строку служби фiнансового iнструмента 
чи бiльш короткого перiоду (якщо таке має мiсце) до чистої балансової суми фiнансового активу 
чи фiнансового зобов’язання. При обчисленнi враховуються всi договiрнi умови за фiнансовим 
iнструментом (наприклад, право на дострокове погашення) та всi винагороди чи додатковi 



витрати, що безпосередньо пов’язанi з фiнансовим iнструментом та є невiд’ємною частиною 
ефективної процентної ставки, але не враховуються майбутнi збитки за кредитами. Балансова 
вартiсть фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання коригується в разi перегляду Банком 
своєї оцiнки платежiв або надходжень. Скоригована балансова вартiсть обчислюється виходячи з 
первiсної ефективної ставки вiдсотка, а змiни балансової вартостi вiдображаються як процентнi 
доходи чи витрати. 
При зменшеннi вiдображеної у фiнансовiй звiтностi вартостi фiнансового активу чи групи 
аналогiчних фiнансових активiв внаслiдок зменшення корисностi продовжують визнаватись 
процентнi доходи з використанням первiсної ефективної ставки вiдсотка та врахуванням 
зменшення корисностi. За фiнансовими активами, за якими є ознаки знецiнення, процентний дохiд 
визнається з урахуванням суми зменшення корисностi (суми резерву). 
Комiсiйнi доходи 
Банк отримує комiсiйнi доходи вiд рiзних видiв послуг, що надаються клiєнтам. Комiсiйнi доходи 
можна роздiлити на такi двi категорiї: 
- Комiсiйнi доходи, отриманi за надання послуг протягом певного перiоду 
Комiсiйнi доходи, отриманi вiд надання послуг протягом певного перiоду, нараховуються 
протягом цього перiоду. Такi статтi включають комiсiйнi доходи та доходи вiд управлiння 
активами, вiдповiдальне зберiгання та iншi управлiнськi та консультацiйнi послуги. Комiсiйнi за 
зобов’язаннями з надання кредитiв, що, iмовiрно, будуть використанi, та iншi комiсiйнi, пов’язанi 
з наданням кредитiв, переносяться на наступнi перiоди (разом iз будь-якими додатковими 
витратами) та визнаються як коригування ефективної ставки вiдсотка за кредитом. 
- Комiсiйнi доходи вiд надання послуг з проведення операцiй 
Комiсiйнi доходи, отриманi за проведення або участь у переговорах щодо здiйснення операцiї вiд 
iменi третьої сторони, наприклад, укладання угоди про придбання акцiй чи iнших цiнних паперiв 
або придбання чи продаж компанiї, визнаються по завершеннi вiдповiдної операцiї. Комiсiйнi або 
частина комiсiйних, пов’язана з певними показниками доходностi, визнаються пiсля дотримання 
вiдповiдних критерiїв. 
Операцiї в iноземнiй валютi 
Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, що є функцiональною валютою та валютою 
представлення звiтностi Банку. Операцiї в iноземних валютах первiсно вiдображаються у 
функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи 
та зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за 
обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Прибутки та збитки, якi виникають в результатi такого 
перерахунку, визнаються у звiтi про прибутки та збитки на нетто основi як курсовi рiзницi. 
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються 
за обмiнним курсом, що дiяв на дати первiсних операцiй. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за 
справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату 
визначення справедливої вартостi. 
Рiзницi мiж договiрним обмiнним курсом за певною операцiєю в iноземнiй валютi та офiцiйним 
курсом НБУ на дату такої операцiї також включаються до результату торгових операцiй в 
iноземнiй валютi. 
Станом на 31 грудня 2017 року офiцiйний курс гривнi, встановлений НБУ, складав 28,067223 грн. 
за 1 дол. США (2016 р.: 27,190858 грн.) та 33,495424 грн. за 1 Євро (2016 р.: 28,422604 грн.). 
Безперервнiсть дiяльностi 
Станом на 31 грудня 2017 року Банк працює в умовах дiї Плану реструктуризацiї, розробленого з 
метою виконання вимог Нацiонального банку України щодо докапiталiзацiї за результатами 
проведеного дiагностичного обстеження Банку вiдповiдно до вимог постанови Правлiння 
Нацiонального банку України вiд 4 лютого 2016 № 59 «Про здiйснення дiагностичного 
обстеження банкiв» ( далi – « План реструктуризацiї») та Плану заходiв щодо приведення його 
дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог законодавства та нормативно-правових актiв Нацiонального 
банку України щодо операцiй з пов’язаними з Банком особами. ( далi – « План заходiв») Цi плани 
розробленi Банком на перiод до 1 сiчня 2019 та 1 сiчня 2020 р. вiдповiдно та погодженi 
Нацiональним банком України. 



Банк забезпечує виконання основних заходiв, передбачених вiдповiдними Планами, з урахуванням 
змiн чинного законодавства.  
Станом на 31 грудня 2017 року Банк порушує норматив максимального розмiру кредитного 
ризику на одного контрагента Н7 а також лiмiт загальної довгої вiдкритої валютної позицiї Л13-1. 
Порушення нормативу Н7 знаходиться у межах визначених станом на 31.12.2017 вiдповiдно до 
Плану реструктуризацiї. Дотримання нормативу Н7 у розрiзi окремих контрагентiв, знаходиться в 
межах плану, окрiм одного з «великих» позичальникiв банку, щодо якого була здiйснена 
реструктуризацiя вiдповiдно до вимог Закону України «Про фiнансову реструктуризацiю». 
Порушення Л13-1 вiдбулося внаслiдок фiнансової реструктуризацiї одного з «великих» 
позичальникiв банку, зобов’язання якого номiнованi в iноземнiй валютi, вiдповiдно до зазначеного 
закону. 
Норми зазначеного закону не передбачають застосування до Банку заходiв впливу за порушення 
лiмiтiв валютної позицiї та нормативу Н7, внаслiдок участi боржникiв у процедурi фiнансової 
реструктуризацiї згiдно з вимогами чинного законодавства.  
Значення нормативу максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з 
банком особами Н9 було приведено у вiдповiднiсть до вимог законодавства ранiше за термiн 
передбачений Планом заходiв. 
Згiдно з узгодженими умовами акцiонери Банку, DVORETSKYY ROZA (Дворецька Роза), 
Дворецький Iгор Володимирович та Дворецька Ганна Миколаївна пiдтвердили та надали 
особистих гарантiй щодо забезпечення виконання заходiв, передбачених Планом реструктуризацiї 
та Планом заходiв щодо приведення дiяльностi Банку у вiдповiднiсть до вимог законодавства та 
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо операцiй з пов’язаними з Банком 
особами. 
Керiвництво Банку вважає, що, з огляду на всi описанi вище заходи, яких воно вживає, Банк має 
ресурси, щоб продовжити свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому. Крiм того, керiвництву 
невiдомо про iстотнi невизначеностi, якi можуть викликати значнi сумнiви в здатностi Банку 
проводити дiяльнiсть у найближчому майбутньому. 
Майбутнi змiни в облiковiй полiтицi 
Стандарти та iнтерпретацiї, якi були опублiкованi, але ще не набули чинностi 
Нижче представленi новi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення ще не є чинними на 31 
грудня 2017 р. та не були застосованi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi. Банк планує, при 
необхiдностi застосувати цi стандарти, коли вони набудуть чинностi. 
Очiкується, що нижчезазначенi стандарти матимуть суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть Банку у 
перiод їх першого застосування.  
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти»  
У липнi 2014 року РМСБО випустила остаточну версiю МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти». МСФЗ 
9 є чинним для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiзнiше, при цьому 
дозволяється його дострокове застосування. Вона замiнює МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: 
визнання та оцiнка».  
У жовтнi 2017 року РМСБО випустила змiни до МСФЗ 9 «Умова про дострокове погашення з 
негативною компенсацiєю». Змiни є чинними для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р. 
або пiзнiше, при цьому дозволяється дострокове застосування.  
МСФЗ 9 вимагає вiд Банку перегляду процесiв облiку та внутрiшнього контролю, i зазначенi змiни 
ще не завершенi.  
Банк допрацьовує свою методологiю для розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв; i новi 
положення облiкової полiтики та застосовуванi припущення, судження i методи оцiнки можуть 
змiнюватися до тих пiр, поки Банк не завершить процес пiдготовки своєї першої фiнансової 
звiтностi, що включає дату першого застосування. 
Банк знаходиться в процесi оцiнки потенцiйного впливу застосування МСФЗ 9 на фiнансову 
звiтнiсть. 
Класифiкацiя – фiнансовi активи 
МСФЗ 9 передбачає новий пiдхiд до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв, що вiдображає 
бiзнес-модель, яка використовується для управлiння цими активами, i характеристики пов'язаних з 



ними грошових потокiв.  
МСФЗ 9 мiстить три основнi категорiї, за якими класифiкуються фiнансовi активи, а саме 
фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю, з вiдображенням 
результату переоцiнки в iншому сукупному доходi (FVOCI) та за справедливою вартiстю, з 
вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL). Цей стандарт скасовує 
iснуючу згiдно з МСБО 39 класифiкацiю фiнансових активiв у категорiї утримуваних до 
погашення, кредитiв i дебiторської заборгованостi та наявних для продажу.  
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає 
обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з 
вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку:  
вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання 
передбачених договором грошових потокiв, i  
його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi 
являють собою виплату виключно основної суми i процентiв (SPPI) на непогашену частину 
основної суми.  
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки в 
iншому сукупному доходi, тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає обом нижченаведених умовам i 
не класифiкований на розсуд Банку як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з вiдображенням 
результату переоцiнки у прибутку або збитку:  
вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом отримання передбачених 
договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i  
його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi 
являють собою виплату виключно основної суми i процентiв на непогашену частину основної 
суми.  
При первiсному визнаннi iнвестицiй в iнструменти капiталу, якi не призначенi для торгових 
операцiй, Банк може на власний розсуд прийняти рiшення, без права його подальшого скасування, 
вiдображати подальшi змiни їх справедливої вартостi в складi iншого сукупного доходу. Такий 
вибiр здiйснюється для кожної iнвестицiї окремо.  
Всi фiнансовi активи, якi не вiдповiдають критерiям для їх оцiнки за амортизованою вартiстю або 
за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, як описано вище, оцiнюються за 
справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Крiм того, при первiсному визнаннi Банк може 
на власний розсуд класифiкувати, без права подальшої перекласифiкацiї, фiнансовий актив, який 
вiдповiдає критерiям для оцiнки за амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю через 
iнший сукупний дохiд, як оцiнюваний за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо 
це дозволить усунути або значно зменшити облiкову невiдповiднiсть, яка виникла б в iншому 
випадку.  
Згiдно з МСФЗ 9, похiднi фiнансовi iнструменти, вбудованi у контракти, основним контрактом 
яких є фiнансовий актив, що належить до сфери застосування цього МСФЗ, не вiдокремлюються. 
Натомiсть вiдповiднi вимоги до класифiкацiї застосовуються до всього гiбридного iнструмента. 
Оцiнка бiзнес-моделi 
Банк проведе оцiнку мети бiзнес-моделi, в рамках якої утримується актив, на рiвнi портфеля 
фiнансових iнструментiв, оскiльки це найкращим чином вiдображає спосiб управлiння бiзнесом i 
надання iнформацiї управлiнському персоналу. При цьому розглядатиметься така iнформацiя:  
- Полiтики i цiлi, встановленi для даного портфеля фiнансових активiв, а також дiя зазначених 
полiтик на практицi, зокрема, чи орiєнтована стратегiя управлiнського персоналу на отримання 
процентного доходу, передбаченого договором, пiдтримку певної структури процентних ставок, 
забезпечення вiдповiдностi термiнiв погашення фiнансових активiв строкам погашення 
фiнансових зобов'язань, що використовуються для фiнансування цих активiв, або реалiзацiю 
грошових потокiв шляхом продажу активiв;  
- яким чином оцiнюється результативнiсть портфеля i яким чином ця iнформацiя повiдомляється 
управлiнському персоналу Банку;  
- ризики, якi впливають на результативнiсть бiзнес-моделi (i фiнансових активiв, утримуваних в 
рамках цiєї бiзнес-моделi), i яким чином здiйснюється управлiння цими ризиками;  



- яким чином винагороджуються менеджери, що здiйснюють керiвництво бiзнесом (наприклад, чи 
залежить ця винагорода вiд справедливої вартостi активiв, якими вони управляють, або вiд 
отриманих ними вiд активiв грошових потокiв, передбачених договором);  
- частота, обсяг i термiни продажiв в минулих перiодах, причини таких продажiв, а також 
очiкування щодо майбутнього рiвня продажiв. Однак iнформацiя про рiвнi продажiв розглядається 
не iзольовано, а в рамках єдиного цiлiсного аналiзу того, яким чином досягається заявлена Банком 
мета управлiння фiнансовими активами i як реалiзуються грошовi потоки.  
Фiнансовi активи, що утримуються для торгових операцiй i управлiння якими здiйснюється та 
результативнiсть яких оцiнюється на основi справедливої вартостi, будуть оцiнюватися за 
справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, оскiльки 
вони не утримуються анi з метою отримання передбачених договором грошових потокiв, анi з 
метою як отримання передбачених договором грошових потокiв, так i продажу фiнансових 
активiв. 
Оцiнка того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатою основної суми та 
процентiв 
Для цiлей даної оцiнки «основна сума» визначається як справедлива вартiсть фiнансового активу 
при його первiсному визнаннi. «Проценти» визначаються як вiдшкодування за вартiсть грошей у 
часi, за кредитний ризик щодо основної суми, що залишається непогашеною протягом певного 
перiоду часу, та за iншi основнi ризики i витрати, пов'язанi з кредитуванням (наприклад, ризик 
лiквiдностi та адмiнiстративнi витрати), а також маржу прибутку.  
При оцiнцi того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатами основної суми i 
процентiв на непогашену частину основної суми («критерiй SPPI»), Банк проаналiзує договiрнi 
умови фiнансового iнструмента. Сюди увiйде оцiнка того, чи мiстить фiнансовий актив яку-небудь 
договiрну умову, яка може змiнити термiни або суму передбачених договором грошових потокiв 
так, що фiнансовий актив не буде вiдповiдати аналiзованiй вимозi. При проведеннi оцiнки Банк 
проаналiзує:  
- умовнi подiї, якi можуть змiнити термiни або суму грошових потокiв;  
- умови, що мають ефект важеля (левередж);  
- умови про дострокове погашення та пролонгацiї термiну дiї;  
- умови, якi обмежують вимоги Банку грошовими потоками вiд обумовлених активiв – наприклад, 
фiнансовi активи без права регресу;  
- умови, якi викликають змiни в вiдшкодування за тимчасову вартiсть грошей – наприклад, 
перiодичний перегляд процентних ставок.  
Умова про дострокове погашення вiдповiдає критерiю SPPI в тому випадку, якщо сума, сплачена 
при достроковому погашеннi, представляє по сутi непогашену частину основної суми i проценти 
на непогашену частину та може включати розумну додаткову компенсацiю за дострокове 
припинення дiї договору.  
Крiм того, умова про дострокове погашення розглядається як така, що вiдповiдає даному критерiю 
в тому випадку, якщо фiнансовий актив придбавається або створюється з премiєю або дисконтом 
щодо зазначеної в договорi номiнальної сумi, сума, що пiдлягає виплатi при достроковому 
погашеннi, по сутi являє собою зазначену в договорi номiнальну суму плюс передбаченi 
договором нарахованi (але не виплаченi) проценти (i може також включати розумну додаткову 
компенсацiю за дострокове припинення дiї договору); i при первiсному визнаннi фiнансового 
активу справедлива вартiсть його умови про дострокове погашення є незначною. 
Оцiнка впливу 
Цей стандарт матиме вплив, зазначений нижче, на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв, 
утримуваних станом на 1 сiчня 2018 р.  
- Торговi активи i похiднi активи, утримуванi з метою управлiння ризиками, якi класифiкуються як 
призначенi для торгових операцiй та оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або 
збиток вiдповiдно до МСБО 39, також будуть оцiнюватися за справедливою вартiстю через 
прибуток або збиток вiдповiдно до МСФЗ 9.  
- Кредити, виданi банкам i клiєнтам, якi класифiкуються як кредити та дебiторська заборгованiсть i 
оцiнюються за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 39, в цiлому будуть також 



оцiнюватися за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9.  
- Iнвестицiйнi цiннi папери, що утримуються до термiну погашення, якi оцiнюються за 
справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 39, в цiлому будуть також оцiнюватися за 
справедливою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9.  
- Борговi iнвестицiйнi цiннi папери, якi класифiкуються як наявнi для продажу вiдповiдно до 
МСБО 39, будуть оцiнюватися за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю через iнший 
сукупний дохiд або за справедливою вартiстю через прибуток або збиток залежно вiд конкретних 
обставин  
- Кредити, виданi клiєнтам, та iнвестицiйнi цiннi папери, якi були класифiкованi на розсуд Банку 
як оцiнюванi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або 
збитку вiдповiдно до МСБО 39, в цiлому будуть також оцiнюватися за справедливою вартiстю 
через прибуток або збиток вiдповiдно до МСФЗ 9.  
- Бiльшiсть фондових iнвестицiйних цiнних паперiв, що класифiкуються як наявнi для продажу 
вiдповiдно до МСБО 39, будуть оцiнюватися за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 
вiдповiдно до МСФЗ 9. Тим не менш, деякi з таких фондових iнвестицiйних цiнних паперiв 
призначенi для довгострокових стратегiчних цiлей i будуть класифiкованi на розсуд Банки як 
оцiнюванi за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд станом на 1 сiчня 2018 р.  
 
Зменшення корисностi – Фiнансовi активи, зобов'язання з надання позик i договори фiнансової 
гарантiї 
МСФЗ 9 замiнює модель “понесених збиткiв”, що використовується в МСБО 39, на модель 
“очiкуваних кредитних збиткiв” (ELC). Застосування нової моделi зменшення корисностi 
вимагатиме вiд Банку значних професiйних суджень щодо того, яким чином змiни економiчних 
факторiв впливають на очiкуванi кредитнi збитки, що визначаються шляхом зважування щодо 
ймовiрностi їх виникнення.  
Нова модель зменшення корисностi застосовується до наступних фiнансових iнструментiв, якi не 
оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або 
збитку:  
- фiнансовi активи, що є борговими iнструментами;  
- дебiторська заборгованiсть за договорами оренди;  
- зобов'язання з надання позик i зобов'язання за договорами фiнансової гарантiї (ранiше 
зменшення корисностi оцiнювалося вiдповiдно до МСБО «Забезпечення, умовнi зобов’язання та 
умовнi активи»).  
Вiдповiдно до МСФЗ 9, за iнвестицiями в iнструменти капiталу збиток вiд зменшення корисностi 
не визнається.  
Вiдповiдно до МСФЗ 9, резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки повиннi визнаватися в сумi, що 
дорiвнює або очiкуваним кредитним збиткам за 12 мiсяцiв, або очiкуваним кредитним збиткам за 
весь строк дiї iнструмента. Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї iнструмента – це очiкуванi 
кредитнi збитки, що виникають внаслiдок усiх можливих подiй дефолту протягом усього 
очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента, тодi як очiкуванi кредитнi збитки за 12 мiсяцiв 
становлять важливу частину очiкуваних кредитних збиткiв, що виникають внаслiдок подiй 
дефолту, можливих протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.  
Банк визнаватиме резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки в сумi, що дорiвнює очiкуваним 
кредитним збитках за весь строк дiї iнструмента, за винятком таких iнструментiв, за якими сума 
визнаного резерву буде дорiвнювати очiкуваним кредитним збиткам за 12 мiсяцiв: борговi 
iнвестицiйнi цiннi папери, якщо було визначено, що вони мають низький кредитний ризик станом 
на звiтну дату. Банк вважає, що борговий цiнний папiр має низький кредитний ризик, якщо 
кредитний рейтинг за ним вiдповiдає загальноприйнятим у свiтi визначенням рейтингу 
«iнвестицiйна якiсть», i iншi фiнансовi iнструменти (крiм дебiторської заборгованостi за 
договорами оренди), за якими з моменту первiсного визнання не вiдбулося значного збiльшення 
кредитного ризику. 
Резерви пiд збитки щодо дебiторської заборгованостi за договорами оренди завжди будуть 
оцiнюватися в сумi, що дорiвнює очiкуваним кредитних збиткам за весь строк дiї iнструмента.  



Вимоги МСФЗ 9 у частинi зменшення корисностi є складними та вимагають застосування суджень 
i припущень, особливо у сферах, якi детально обговорюються нижче: оцiнка того, чи вiдбулося 
значне збiльшення кредитного ризику за фiнансовим iнструментом з моменту його первiсного 
визнання; а також включення прогнозної iнформацiї в оцiнку очiкуваних кредитних збиткiв. 
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв. Очiкуванi кредитнi збитки являють собою розрахункову 
оцiнку, зважену з урахуванням ймовiрностi кредитних збиткiв. Вони будуть оцiнюватися таким 
чином:  
- щодо фiнансових активiв, якi не є кредитно-знецiненими станом на звiтну дату: як теперiшня 
вартiсть усiх очiкуваних недоотримань грошових коштiв (тобто рiзниця мiж грошовими потоками, 
що належать Банку вiдповiдно до договору, i грошовими потоками, якi Банк очiкує отримати);  
- щодо фiнансових активiв, якi є кредитно-знецiненими станом на звiтну дату: як рiзниця мiж 
валовою балансовою вартiстю активiв i теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових 
потокiв;  
- щодо невикористаної частини зобов'язань з надання позик: як теперiшня вартiсть рiзницi мiж 
передбаченим договором грошовими потоками, якi належать Банку за договором, якщо утримувач 
зобов'язання з надання позик скористається своїм правом на отримання позики, i грошовими 
потоками, якi Банк очiкує отримати, якщо ця позика буде видана; i  
- щодо договорiв фiнансової гарантiї: як теперiшня вартiсть очiкуваних виплат утримувачевi 
договору для компенсацiї понесеного ним кредитного збитку за вирахуванням сум, якi Банк очiкує 
вiдшкодувати.  
Фiнансовi активи, що є кредитно-знецiненими, визначаються в МСФЗ 9 аналогiчно фiнансовим 
активам, якi є знецiненими вiдповiдно до МСБО 39 . 
Визначення дефолту 
Вiдповiдно до МСФЗ 9 фiнансовий актив вiдноситься Банком до фiнансових активiв, за якими 
настала подiя дефолту, у таких випадках: малоймовiрно, що кредитнi зобов'язання позичальника 
перед Банком будуть погашенi в повному обсязi без застосування Банкою таких дiй, як реалiзацiя 
забезпечення (за його наявностi); або заборгованiсть позичальника за будь-яким iз суттєвих 
кредитних зобов'язань Банку прострочена бiльше нiж на 90 днiв. Овердрафти вважаються 
простроченою заборгованiстю з того моменту, коли клiєнт порушив рекомендований лiмiт або 
йому був рекомендований лiмiт, менший, нiж сума поточної непогашеної заборгованостi.  
При оцiнцi настання подiї дефолту за зобов'язаннями позичальника Банку буде враховувати такi 
показники:  
- якiснi: наприклад, порушення обмежувальних умов договору (ковенантiв);  
- кiлькiснi: наприклад, статус простроченої заборгованостi та несплата за iншим зобов'язанням 
одного i того ж емiтента Банку; а також  
- на основi даних, самостiйно розроблених всерединi Банку i отриманих iз зовнiшнiх джерел.  
Вхiднi данi при оцiнцi виникнення подiї дефолту за фiнансовим iнструментом та їхня соцiальна 
значимiсть можуть змiнюватися з плином часу з тим, щоб вiдобразити змiни в обставинах. 
Значне збiльшення кредитного ризику 
Вiдповiдно до МСФЗ 9 при визначеннi того, чи має мiсце значне збiльшення кредитного ризику 
(тобто ризику дефолту) за фiнансовим iнструментом з моменту його первiсного визнання, Банк 
розгляне обґрунтовану i пiдтверджувану iнформацiю, актуальну i доступну без надмiрних витрат 
або зусиль, включаючи як кiлькiсну, так i якiсну iнформацiю, а також аналiз, заснований на 
iсторичному досвiдi Банку, експертнiй грошовiй оцiнцi якостi кредиту i прогнознiй iнформацiї.  
Банк в першу чергу виявить, чи вiдбулося значне збiльшення кредитного ризику для позицiй, що 
зазнають кредитного ризику, шляхом порiвняння:  
- ймовiрностi дефолту за решту всього строку дiї фiнансового iнструмента станом на звiтну дату; i  
- ймовiрностi дефолту за решту всього строку, розрахованої щодо даного моменту часу та 
визначеної при первiсному визнаннi позицiї, що зазнають кредитного ризику.  
Оцiнка значного збiльшення кредитного ризику з моменту первiсного визнання фiнансового 
iнструмента вимагає визначення дати первiсного визнання iнструмента. Для деяких поновлюваних 
механiзмiв кредитування, таких як кредитнi картки i овердрафти, дата укладення договорiв може 
бути дуже давньою. Змiна договiрних умов фiнансового iнструменту, яка розглядається нижче, 



також може вплинути на дану оцiнку. 
Рiвнi кредитного ризику  
Банк розподiлить кожну позицiю, що зазнає кредитного ризику, мiж рiвнями кредитного ризику на 
основi рiзних даних, якi визначаються для прогнозування ризику дефолту, а також шляхом 
застосування експертного судження щодо кредиту. Банк буде використовувати данi рiвнi 
кредитного ризику для виявлення значного збiльшення кредитного ризику вiдповiдно до МСФЗ 9. 
Рiвнi кредитного ризику визначаються з використанням якiсних та кiлькiсних факторiв, якi 
вказують на ризик дефолту. Цi фактори можуть змiнюватися залежно вiд характеру позицiї, що 
зазнає кредитного ризику, i типу позичальника.  
Рiвнi кредитного ризику визначаються i калiбруються таким чином, що ризик настання дефолту 
збiльшується експоненцiально в мiру погiршення кредитного ризику - наприклад, рiзниця в ризику 
дефолту мiж 1 i 2 рiвнями кредитного ризику менша, нiж рiзниця мiж 2 i 3 рiвнями кредитного 
ризику.  
Кожна позицiя, що зазнає кредитного ризику, буде вiдноситися до певного рiвня кредитного 
ризику на дату первiсного визнання на основi наявної iнформацiї про позичальника. Позицiї, що 
зазнають кредитного ризику, будуть пiддаватися постiйному монiторингу, що може призвести до 
перенесення позицiї на iнший рiвень кредитного ризику. 
Створення часової структури ймовiрностi дефолту 
Рiвнi кредитного ризику будуть використовуватись як початковi вхiднi данi при створеннi 
тимчасової структури ймовiрностi дефолту для позицiй, що зазнають кредитного ризику. Банк 
буде збирати вiдомостi про обслуговування заборгованостi та рiвнi дефолту для позицiй, що 
зазнають кредитного ризику, аналiзованих залежно вiд юрисдикцiї, типу продукту i позичальника 
та вiд рiвня кредитного ризику.  
Банк буде використовувати статистичнi моделi для аналiзу зiбраних даних та отримання оцiнок 
ймовiрностi дефолту за перiод, що залишився для позицiй, що зазнають кредитного ризику, й 
очiкування їхнiх змiн з плином часу.  
Даний аналiз включить у себе визначення i калiбрування вiдносин мiж змiнами ймовiрностi 
дефолту i змiнами макроекономiчних чинникiв, а також детальний аналiз впливу деяких iнших 
чинникiв (наприклад, практики перегляду умов кредитних угод) на ризик дефолту. Для бiльшостi 
позицiй, що зазнають кредитного ризику, ключовим макроекономiчним показником, ймовiрно, 
буде зростання ВВП.  
Для позицiй, що зазнають кредитного ризику, аналiз у розрiзi конкретних галузей та/або регiонiв 
може поширюватися на цiни на вiдповiднi товари та/або нерухомiсть. 
Вхiднi данi при оцiнцi очiкуваних кредитних збиткiв 
Основними вхiдними даними при оцiнцi очiкуваних кредитних збиткiв, швидше за все, будуть 
тимчасовi структури наступних змiнних:  
- ймовiрнiсть дефолту (PD);  
- величина збитку у випадку дефолту (LGD); i  
- сума пiд ризиком у випадку дефолту (EAD)  
Оцiнки ймовiрностi дефолту (PD) являють собою оцiнки на певну дату, якi розраховуються на 
основi статистичних рейтингових моделей i оцiнюються з використанням iнструментiв оцiнки, 
адаптованих до рiзних категорiй контрагентiв i позицiй, що зазнають кредитного ризику. Данi 
статистичнi моделi ґрунтуватимуться на внутрiшнiх накопичених даних, що включають як 
кiлькiснi, так i якiснi фактори. Там, де це можливо, ринковi данi можуть також використовуватися 
з тим, щоб встановити ймовiрнiсть дефолту для великих контрагентiв-юридичних осiб. Якщо 
контрагент або позицiя, що зазнає кредитного ризику, мiгрують мiж рiвнями рейтингу, це 
призведе до змiни в оцiнцi вiдповiдної ймовiрностi дефолту. Ймовiрностi дефолту будуть 
оцiнюватися з урахуванням договiрних термiнiв погашення позицiй, що зазнають кредитного 
ризику, i очiкуваних ставок дострокового погашення.  
Величина збитку у випадку дефолту (LGD) являє собою величину ймовiрного збитку у випадку 
дефолту. Банка оцiнить показники LGD, виходячи з iнформацiї щодо коефiцiєнтiв повернення 
коштiв за позовами проти контрагентiв-неплатникiв. У моделях оцiнки LGD будуть передбаченi 
структура, забезпечення, ступiнь старшинства вимоги, галузь контрагента i витрати на 



вiдшкодування будь-якого забезпечення, що включається до складу фiнансового активу. Для 
кредитiв, забезпечених нерухомiстю фiзичних осiб, спiввiдношення мiж сумою кредиту i вартiстю 
застави (LTV), ймовiрно, будуть основним параметром для визначення величини збитку у випадку 
дефолту. Оцiнки величини збитку у випадку дефолту будуть калiбруватися з урахуванням рiзних 
економiчних сценарiїв, а для кредитування операцiй з нерухомiстю - з урахуванням вiдображення 
можливих змiн цiн на нерухомiсть. Вони будуть розраховуватися на основi дисконтування 
грошових потокiв з використанням ефективної ставки вiдсотка як коефiцiєнта дисконтування. 
Сума пiд ризиком у випадку дефолту (EAD) являє собою очiкувану величину позицiї, що зазнає 
кредитного ризику, в дату настання дефолту. Даний показник буде розраховуватися Банком 
виходячи з поточної величини EAD та її можливих змiн, припустимих за договором, включаючи 
амортизацiю i дострокове погашення. Для фiнансового активу величиною EAD буде валова 
балансова вартiсть у випадку дефолту. Для зобов'язань з надання позик i договорiв фiнансової 
гарантiї величина EAD буде враховувати отриману суму, а також можливi майбутнi суми, що 
можуть бути отриманi або погашенi за договором, якi будуть оцiнюватися на основi iсторичних 
спостережень i прогнозiв. Для деяких фiнансових активiв Банк визначатиме величину EAD 
шляхом моделювання дiапазону можливих величин позицiй, що зазнають кредитного ризику, в 
рiзнi моменти часу iз застосуванням сценарiїв i статистичних методiв.  
Як описано вище, за умови використання максимально коефiцiєнта ймовiрностi дефолту за 
строками 12 мiсяцiв для фiнансових активiв, за якими не вiдбулося значного збiльшення 
кредитного ризику, Банк буде оцiнювати очiкуванi кредитнi збитки з урахуванням ризику дефолту 
протягом максимального перiоду за договором (включаючи будь-якi опцiони позичальника на 
пролонгацiю), протягом якого вона наражається на кредитний ризик, навiть якщо для цiлей 
управлiння ризиками Банк розглядає бiльш тривалий перiод. Максимальний перiод за договором 
поширюється аж до дати, коли Банк має право вимагати погашення наданої позики або має право 
анулювати зобов'язання щодо надання позики або гарантiї.  
Вiдносно овердрафтiв та кредитних карт для фiзичних осiб i деяких поновлюваних механiзмiв 
кредитування для юридичних осiб, якi включають як кредит, так i незатребуваний компонент 
прийнятого на себе зобов'язання, Банка буде оцiнювати очiкуванi кредитнi збитки протягом 
перiоду, що перевищує максимальний перiод за договором, якщо передбачена договором 
можливiсть Банку вимагати погашення кредиту i анулювати незатребуваний компонент 
прийнятого на себе зобов'язання не обмежує iснування ризику кредитних ризикiв для Банку 
визначеним у договорi строком для подачi повiдомлення. Данi механiзми кредитування не мають 
фiксованого строку або схеми погашення, i управлiння ними здiйснюється на груповiй основi. 
Банк може анулювати їх з негайним набранням чинностi рiшенням про анулювання, але дане 
передбачене договором право використовується не в рамках звичайного поточного управлiння, а 
тiльки в тих випадках, коли Банку стає вiдомо про збiльшення кредитного ризику на рiвнi 
механiзму кредитування. Даний бiльш тривалий перiод буде оцiнюватися з урахуванням дiй з 
управлiння кредитним ризиком, якi Банка очiкує здiйснити i якi служать для зменшення наслiдкiв 
очiкуваних кредитних збиткiв. До них вiдносяться зменшення лiмiтiв та анулювання кредитного 
механiзму.  
Якщо моделювання параметра здiйснюється на груповiй основi, то фiнансовi iнструменти будуть 
згрупованi на основi загальних характеристик ризику, якi включають:  
- тип iнструмента;  
- рiвнi кредитного ризику;  
- тип забезпечення;  
- спiввiдношення мiж сумою кредиту i вартiстю застави (LTV) для iпотечного кредитування 
фiзичних осiб;  
- дату первiсного визнання;  
- строк, що залишився до погашення;  
- галузь; i  
- географiчне положення позичальника  
Групи будуть пiдлягати регулярнiй перевiрцi для забезпечення того, щоб позицiї, що зазнають 
кредитного ризику, в межах певної групи залишалися однорiдними. 



Класифiкацiя – фiнансовi зобов'язання 
У МСФЗ 9 великою мiрою зберiгаються iснуючi вимоги МСБО 39 щодо класифiкацiї фiнансових 
зобов’язань.  
Розкриття iнформацiї 
Згiдно з МСФЗ 9, вимагатимуться детальнi новi розкриття iнформацiї, зокрема щодо облiку 
хеджування, кредитного ризику та очiкуваних кредитних збиткiв. 
Перехiднi положення 
Вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки й зменшення корисностi загалом застосовуються 
ретроспективно (з деякими винятками) шляхом коригування вхiдних залишкiв нерозподiленого 
прибутку та резервiв на дату першого застосування, i при цьому перерахування показникiв за 
порiвняльнi перiоди не вимагається.  
МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами» 
МСФЗ 15, опублiкований в травнi 2014, встановлює нову загальну концептуальну основу для 
визначення того, чи має бути визнаний дохiд (виручка), в якому розмiрi та коли. Вiн замiнює 
поточнi iнструкцiї щодо визнання доходу, зокрема, тi, що мiстяться у МСБО 18 «Дохiд», МСБО 11 
«Будiвельнi контракти» та КТМФЗ 13 «Програми лояльностi клiєнта». Основоположним 
принципом нового стандарту є те, що суб’єкт господарювання визнає виручку, щоб вiдобразити 
передачу клiєнтам обiцяних товарiв чи послуг на суму, що вiдповiдає винагородi, на яку суб’єкт 
господарювання, за його очiкуваннями, отримає право в обмiн на цi товари чи послуги. Новий 
стандарт передбачає детальне розкриття iнформацiї про доходи, мiстить iнструкцiї щодо операцiй, 
якi ранiше всебiчно не розглядалися, а також мiстить удосконаленi iнструкцiї щодо угод, якi 
складаються з багатьох елементiв. МСФЗ 15 є чинним для рiчних звiтних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2018 р., або пiзнiше. Суб’єктам господарювання дозволяється його 
дострокове застосування. Банк не має намiру застосовувати цей стандарт достроково. Банк наразi 
оцiнює потенцiйний вплив застосування МСФЗ 15 на його фiнансову звiтнiсть. 
МСФЗ 16 «Оренда» 
МСФЗ 16 «Оренда» замiнює дiючi вимоги щодо облiку оренди, що мiстяться у МСБО 17 
«Оренда», КТМФЗ 4 «Визначення, чи мiстить угода оренду», ПКТ-15 «Операцiйна оренда - 
заохочення» та ПКТ-27 «Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду». 
Стандарт усуває дiючу подвiйну модель облiку для орендарiв, яка подiляє договори на угоди 
фiнансового лiзингу, що облiковуються на балансi, та операцiйної оренди, що облiковуються поза 
балансом. Натомiсть запроваджується єдина модель балансового облiку, подiбна до iснуючої 
моделi облiку за договорами фiнансового лiзингу. Правила облiку для орендодавцiв залишаються 
подiбними до iснуючих, тобто орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати оренду як 
фiнансовий лiзинг та операцiйну оренду. МСФЗ 16 є чинним для рiчних перiодiв, що починаються 
1 сiчня 2019 р. або пiзнiше, при цьому дозволяється його дострокове застосування за умови 
одночасного виконання вимог МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами». Банк не має 
намiру застосовувати цей стандарт достроково. Банк наразi аналiзує потенцiйний вплив 
застосування МСФЗ 16 на його фiнансову звiтнiсть.  
Iншi стандарти 
Новi чи змiненi стандарти та тлумачення, поданi далi, як очiкується, не матимуть значного впливу 
на фiнансову звiтнiсть Банку. 
Рiчнi вдосконалення МСФЗ, Цикл 2014-2016 - рiзнi стандарти (Змiни до МСФЗ 1 та МСБУ 28). 
- Класифiкацiя та оцiнка операцiй з платежами на основi акцiй (Змiни до МСФЗ 2 «Платежi на 
основi акцiй») 
- Переведення iнвестицiйної нерухомостi з категорiї до категорiї (Змiни до МСБО 40) 
- «Продаж або передача активiв мiж iнвестором i його асоцiйованою компанiєю або спiльним 
пiдприємством» (змiни до МСФЗ 10 i МСБО 28) 
- Тлумачення КТМФЗ 22 «Питання курсової рiзницi в операцiях з попереднiми оплатами» 
- Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на прибуток». 
Суттєвi облiковi судження та оцiнки 
У процесi застосування принципiв облiкової полiтики Банку керiвництво використовувало власнi 
судження i робило оцiнки щодо визначення сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi. Найбiльш 



суттєвими є такi судження та оцiнки: 
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв та дебiторської заборгованостi 
Банк регулярно проводить аналiз кредитiв та дебiторської заборгованостi на предмет зменшення 
корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Банк використовує своє компетентне судження при 
оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi у ситуацiях, коли позичальник зазнає фiнансових 
труднощiв i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних щодо аналогiчних позичальникiв. Банк 
аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi даних спостережень, що 
вказують на несприятливу змiну в статусi погашення зобов’язань позичальниками в складi групи 
або змiну державних чи мiсцевих економiчних умов, що спiввiдноситься з випадками невиконання 
зобов’язань за активами у складi групи. Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на 
iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними характеристиками 
кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення корисностi за групами кредитiв i дебiторської 
заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Банк використовує своє судження при коригуваннi 
даних спостережень стосовно групи кредитiв або дебiторської заборгованостi для вiдображення 
поточних обставин.  
Визначення пов’язаної сторони та початкове визнання операцiй з пов’язаними сторонами 
У ходi звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. Банком 
застосовується професiйне судження, при визначеннi того факту, чи є контрагент пов’язаною 
стороною, включаючи операцiї з тими компанiями, в яких основним акцiонерам Банку окремо 
належить, безпосередньо або через посередникiв, частка в їх акцiонерному капiталi. 
Об’єднання пiд спiльним контролем облiковується за балансовою вартiстю 
Банк застосовує професiйне судження чи є приєднання компанiй, таким що є об’єднанням пiд 
спiльним контролем та облiковується за балансовою вартiстю. 
Приєднання компанiй, якi знаходяться пiд спiльним контролем акцiонера або групи осiб, 
облiковуються так, начебто придбання або приєднання вiдбулося на початку на дату передачi 
активiв та зобов’язань. Переданi активи та зобов'язання визнаються за їх балансовою вартiстю, як 
це зазначено у окремих фiнансових звiтах компанiї, що приєднується. Статтi власного капiталу 
приєднаних компанiй додаються до тих самих статей у власному капiталi Банку, за винятком того, 
що будь-який статутний капiтал приєднаних компанiй визнається частиною додаткового 
сплаченого капiталу. 

  

До основних видiв дiяльностi, за рахунок яких Банк отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за 
2017 р. вiдносяться процентi доходи вiд кредитування клiєнтiв, що складають 75,6% вiд загального 
обсягу доходiв, та становлять 355 637 тис. грн., середня дохiднiсть за рiк – 14,76%. 
Банк не здiйснює експортних операцiй, тому iнформацiя про загальну суму експорту та частку 
експорту в загальному обсязi продажiв вiдсутня.  
Сезонний фактор не має значного впливу на дiяльнiсть Банку. 
Основнi ринки збуту та основнi клiєнти описанi нижче. 
 
Одним iз заходiв Банку щодо захисту своєї дiяльностi є впровадження та фунцiонування Системи 
управлiння iнформацiйною безпекою (СУIБ) згiдно «Стандартiв з управлiння iнформацiйною 
безпекою в банкiвськiй системi України» СОУ Н НБУ 65.1 СУIБ 1.0:2010 «Методи захисту в 
банкiвськiй дiяльностi. Система управлiння iнформацiйною безпекою. Вимоги» (ISO/IES 
27001:2005, МОD); СОУ Н НБУ 65.1 СУIБ 2.0:2010 «Методи захисту в банкiвськiй дiяльностi. Звiд 
правил для управлiння iнформацiйною безпекою» (ISO/IES 27002:2005, МОD). 
 
Основним каналом продажу продуктiв та послуг Банку є мережа точок продаж, яка станом на 01 
сiчня 2018 року представлена Головним офiсом та 104 вiддiленнями. 
Здiйснюючи свою дiяльнiсть в 23 областях, в.т.ч. у м. Києвi. 
Додатковим каналом продажу є розвинена мережа банкоматiв Банку в усiх регiонах присутностi - 
так, станом на 01.01.2018 р. кiлькiсть банкоматiв в експлуатацiї становила 312 шт. 
Наявнiсть власного Саll-центру Банку забезпечує задоволення потреб клiєнтiв у наявностi 



цiлодобової професiйної та всебiчної консультацiї вiдносно широкого спектру банкiвських послуг.  
Основними клiєнтами Банку являються юридичнi та фiзичнi особи, яким Банк надає послуги 
вiдповiдно до отриманих лiцензiй та дозволiв. За 2017 рiк по одному клiєнту було отримано 
бiльше, нiж 10% доходу вiд загальної виручки Банку за вiдповiдний перiод, а саме за договором 
кредиту. 
На даний час АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» є унiверсальним Банком, який надає широкий спектр 
послуг корпоративним i приватним клiєнтам. Банк постiйно проводить роботу щодо розробки та 
впровадження нових продуктiв та послуг вiдповiдно до потреб клiєнтiв в кожному сегментi, а 
також виходячи з результатiв дослiдження ринку банкiвських послуг. 
Вид дiяльностi Банку за КВЕД вiдноситься до виду «Послуги щодо грошового посередництва, 
iншi», тому дiяльнiсть Банку не пов’язана з надходженням/постачанням сировини та 
комплектуючих. Основними ресурсами для Банку являються кошти, залученi вiд юридичних та 
фiзичних осiб. У звiтному роцi АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» адекватно реагував на змiни вартостi 
коштiв на депозитному ринку, своєчасно змiнюючи власну процентну полiтику.  
Основними тенденцiями розвитку банкiвської системи України в найближчiй перспективi стануть: 
- завершення очищення банкiвського сектору та прийнятнi макроекономiчнi умови сприятимуть 
поверненню коштiв населення та бiзнесу. За очiкуваннями НБУ темпи приросту вкладiв значно 
прискоряться порiвняно з 2016 роком.  
- ключовим завданням банкiв у поточному роцi стане вiдновлення кредитування реального 
сектору та домогосподарств. Боргове навантаження пiдприємств-позичальникiв поступово 
нормалiзується завдяки зростанню доходiв та прибуткiв, проте якiсних позичальникiв iз прозорою 
фiнансовою звiтнiстю усе ще мало. Банки налаштованi оптимiстично: за даними опитування НБУ 
понад 70% фiнустанов очiкують на зростання кредитного портфеля пiдприємств протягом 
наступних 12 мiсяцiв. Актуальним залишається питання посилення прав кредиторiв – прогрес у 
попереднiх роках був практично непомiтним. 
Станом на 01.01.2017р. АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» згiдно з новими критерiями розподiлу банкiв 
на групи вiдноситься до 3 групи банкiв з приватним капiталом. 
За даними Нацiонального Банку України станом на 01 сiчня 2018 без врахування коригуючих 
рiчних проводок, у тому числi за результатами зовнiшнього аудиту року за розмiром активiв Банк 
посiдає 28 мiсце (4 322 927 тис.грн.). При цьому за розмiром власного капiталу Банк посiдає 20 
мiсце (1 257 154 тис. грн.). Частка ринку за активами, що належить Банку, становить 0,33%. 
Значними за обсягами є наступнi операцiї Банку: кредитування юридичних осiб, залучення коштiв 
фiзичних осiб (на вимогу та строкових) та строкових коштiв юридичних осiб. За даними 
Нацiонального банку України АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» має наступнi рейтинги за цими 
операцiями: 
- За обсягом кредитiв юридичним особам 26 мiсце  
- За обсягом коштiв юридичних осiб- 32 мiсце; 
- За обсягом коштiв фiзичних осiб - 26 мiсце; 
Конкурентами Банку в корпоративному бiзнесi виступають практично всi банки I II груп, за 
виключенням банкiв, якi спецiалiзуються на обслуговуваннi фiзичних осiб, а також 
вузькоспецiалiзованих банкiв, якi орiєнтованi на обслуговуваннi транснацiональних 
корпоративних клiєнтiв. В окремих регiонах конкурентами Банку виступають як середнi, так i малi 
банки, якi мають суттєву долю на регiональному ринку. 
Потенцiйними конкурентами Банку в сегментi роздрiбного бiзнесу є банки та небанкiвськi 
органiзацiї, якi надають аналогiчнi чи спорiдненi послуги. Особлива увага придiляється банкам-
конкурентам, якi є найбiльш активними серед схожих банкiв за розмiром активiв (а саме АТ 
"ПРОКРЕДИТ БАНК", БАНК IНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ, АТ "ТАСКОМБАНК", ПАТ 
"Мегабанк", АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", ПАТ АКБ "Львiв", ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" та iн.). 
 
Перспективнi плани розвитку Банку описанi нижче. 

  

За останнi п'ять рокiв Банком придбано: 



- об’єкти нерухомостi (в т. р. земельна дiлянка) на суму 92.9 тис. грн.;  
- автомобiлiв (в т. р. спецiалiзованих) на суму 900,7 тис. грн.; 
- комп’ютерне та мережеве обладнання на суму 6 163,0 тис. грн. 
Для органiзацiї безпечних умов роботи обладнане модульне сховище цiнностей вартiстю 260.0 
тис. грн. та придбано обладнання на 320.9 тис. грн. 
Проведено роботи по реконструкцiї дiючих примiщень , що забезпечують роботу банку на суму 1 
022.3 тис. грн.  
За перiод 2013 - 2017 року Банк, як заставоутримувач, набув право власностi на нерухоме та 
рухоме майно на загальну суму 36 525,2 тис. грн. 
За останнi п’ять рокiв реалiзовано основнi засоби Банку:  
- нерухоме майно, автомобiлi, банкомати, лiцензiї , обладнання та меблi , дохiд вiд реалiзацiї склав 
4 056.8 тис. грн.; 
- нерухоме та рухоме майно, на яке банк набув право власностi як заставоутримувач, дохiд вiд 
реалiзацiї склав 9 838.1 тис. грн. 
Передано в фiнансовий лiзинг рухомого та нерухомого майна , на яке банк набув право власностi 
як заставоутримувач, на суму 5 523.2 тис. грн. 
Банком впроваджено  
а. АБС SRBank 5 для створення основи подальшого розвитку Банку в напрямку дiджиталiзацiї.  
b. систему iнтернет банкiнгу для юридичних, та фiзичних осiб з iнтеграцiєю систмеми з: 
- картковим процесингом Openway 
- АБС SRBank 5 
- Здiйснено мiграцiю iснуючих клiєнтiв з системи клiєнт-банк iTiny на систему IБ для юридичних 
осiб 
c. Створено разом з пiдроздiлом iнформацiйної безпеки центру ЦСК та впровадження ПЗ СКЗI 
«Шифр-x.509» 
d. Впроваджено Oracle Weblogic Server в якостi iнтеграцiйної шини та створення єдиного 
фронтального вiкна. 
e. Впроваджено дистанцiйну цифрову роздрiбну платформу ThePay та TheService разом с ТОВ 
«Пейфорс». 

  

Протягом 2017 року мiж АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» та зазначеними у цьому роздiлi особами 
укладенi наступнi угоди (iнформацiю наведено вiдповiдно до вимог глави 10 Закону України "Про 
банки i банкiвську дiяльнiсть"): 
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 09.10.2017 з юридичною особою на суму 2 
113,41 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 06.04.2017 з юридичною особою на суму 
4,32 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 17.01.2017 з юридичною особою на суму 
628,99 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 16.08.2017 з юридичною особою на суму 1 
371,20 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 27.03.2017 з юридичною особою на суму 1 
229,23 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 17.01.2017 з юридичною особою на суму 
25,00 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 18.04.2017 з юридичною особою на суму 
628,99 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 24.07.2017 з юридичною особою на суму 1 
272,36 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 14.06.2017 з юридичною особою на суму 
717,05 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 06.06.2017 з юридичною особою на суму 



2,96 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 01.02.2017 з юридичною особою на суму 
45,18 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 03.02.2017 з юридичною особою на суму 1 
861,82 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 09.11.2017 з юридичною особою на суму 
772,21 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 23.01.2017 з юридичною особою на суму 
717,05 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 04.04.2017 з юридичною особою на суму 3 
107,23 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 13.05.2017 з юридичною особою на суму 
9,72 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 01.08.2017 з юридичною особою на суму 1 
144,77 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 18.05.2017 з юридичною особою на суму 
26,94 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 11.07.2017 з юридичною особою на суму 
628,99 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 14.03.2017 з юридичною особою на суму 1 
434,10 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 06.06.2017 з юридичною особою на суму 1 
144,77 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 22.03.2017 з юридичною особою на суму 3 
234,82 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 09.03.2017 з юридичною особою на суму 
27,32 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 06.04.2017 з юридичною особою на суму 
36,60 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 17.03.2017 з юридичною особою на суму 
25,00 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 05.01.2017 з юридичною особою на суму 2 
539,19 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 06.04.2017 з юридичною особою на суму 
43,60 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 21.02.2017 з юридичною особою на суму 
93,45 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 20.06.2017 з юридичною особою на суму 
742,21 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 10.04.2017 з юридичною особою на суму 
628,99 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 16.06.2017 з юридичною особою на суму 1 
144,77 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 17.01.2017 з юридичною особою на суму 
50,00 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 17.03.2017 з юридичною особою на суму 1 
861,82 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 19.12.2017 з юридичною особою на суму 1 
877,42 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 17.07.2017 з юридичною особою на суму 1 
434,10 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 01.03.2017 з юридичною особою на суму 
61,10 грн.;  



Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 02.03.2017 з юридичною особою на суму 
628,99 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 05.07.2017 з юридичною особою на суму 2 
490,81 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 24.05.2017 з юридичною особою на суму 
3,37 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 11.12.2017 з юридичною особою на суму 
772,21 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 26.12.2017 з юридичною особою на суму 
592,70 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 02.10.2017 з юридичною особою на суму 3 
346,23 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування рухомого майна 27.03.2017 з юридичною особою на суму 2 
754,00 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 29.09.2017 з юридичною особою на суму 
676 385,20 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 29.09.2017 з юридичною особою на суму 
560 904,80 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 03.11.2017 з юридичною особою на суму 
226 921,00 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 29.06.2017 з юридичною особою на суму 88 
661,89 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 29.06.2017 з юридичною особою на суму 
110 827,36 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 03.11.2017 з юридичною особою на суму 
186 687,00 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 31.08.2017 з юридичною особою на суму 88 
066,00 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 31.08.2017 з юридичною особою на суму 72 
054,00 грн.;  
Добровiльне страхування рухомого майна 24.10.2017 з юридичною особою на суму 127 842,00 
грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 29.06.2017 з юридичною особою на суму 92 
381,00 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 24.10.2017 з юридичною особою на суму 
104 598,00 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 03.11.2017 з юридичною особою на суму 50 
790,44 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 29.06.2017 з юридичною особою на суму 73 
904,80 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 03.11.2017 з юридичною особою на суму 42 
088,43 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 24.10.2017 з юридичною особою на суму 28 
889,67 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 24.10.2017 з юридичною особою на суму 23 
955,41 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 11.04.2017 з юридичною особою на суму 
790,32 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 11.04.2017 з юридичною особою на суму 
646,62 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 05.05.2017 з юридичною особою на суму 
315,41 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 05.05.2017 з юридичною особою на суму 



258,07 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 26.01.2017 з юридичною особою на суму 
442,08 грн.;  
Договiр добровiльного страхування нерухомого майна 26.01.2017 з юридичною особою на суму 
353,66 грн.;  
Договiр оренди нерухомого майна 18.01.2017 з юридичною особою на суму 276 151,25 грн.;  
Договiр оренди рухомого майна 19.08.2017 з юридичною особою на суму 263 506,22 грн.;  
Договiр оренди рухомого майна 03.07.2017 з юридичною особою на суму 21 783,75 грн.;  
Договiр про надання послуг 01.08.2017 з фiзичною особою на суму 200 000,00 грн.;  
Договiр про надання послуг 01.07.2017 з фiзичною особою на суму 1 500 000,00 грн.;  
Договiр оренди нерухомого майна 12.02.2017 з юридичною особою на суму 115 159,48 грн.;  
Договiр оренди нерухомого майна 18.04.2017 з юридичною особою на суму 82 805,58 грн.;  
Договiр оренди нерухомого майна 29.03.2017 з юридичною особою на суму 120 320,00 грн.;  
Договiр оренди нерухомого майна 01.04.2017 з юридичною особою на суму 248 696,73 грн.;  
Договiр оренди рухомого майна 13.03.2017 з юридичною особою на суму 20 827,99 грн.;  
Договiр оренди рухомого майна 21.04.2017 з юридичною особою на суму 18 765,17 грн.;  
Договiр оренди нерухомого майна 20.10.2017 з юридичною особою на суму 484 350,00 грн.;  
Договiр оренди нерухомого майна 01.04.2017 з юридичною особою на суму 7 420,84 грн.;  
Договiр добровiльного страхування майна 31.08.2017 з юридичною особою на суму 837,00 грн.;  
Договiр добровiльного страхування майна 31.08.2017 з юридичною особою на суму 999,00 грн.;  
Договiр добровiльного страхування майна 03.11.2017 з юридичною особою на суму 400,00 грн.;  
Договiр добровiльного страхування майна 03.11.2017 з юридичною особою на суму 233,15 грн.;  
Договiр добровiльного страхування майна 03.11.2017 з юридичною особою на суму 330,00 грн.;  
Договiр добровiльного страхування майна 03.11.2017 з юридичною особою на суму 196,33 грн.;  
Договiр страхування майна 10.04.2017 з юридичною особою на суму 221,96 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування майна 17.07.2017 з юридичною особою на суму 397,62 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування майна 16.08.2017 з юридичною особою на суму 365,33 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування майна 18.04.2017 з юридичною особою на суму 179,22 грн.;  
Договiр обов'язкового страхування майна 05.07.2017 з юридичною особою на суму 326,90 грн.;  
Договiр оренди нерухомого майна 29.03.2017 з юридичною особою на суму 146 130,58 грн.;  
Договiр оренди нерухомого майна 01.04.2017 з юридичною особою на суму 227 416,00 грн.;  
Договiр оренди нерухомого майна 12.02.2017 з юридичною особою на суму 144 107,14 грн.;  
Договiр оренди нерухомого майна 18.04.2017 з юридичною особою на суму 100 721,67 грн.;  
Договiр оренди рухомого майна 21.04.2017 з юридичною особою на суму 33 731,67 грн.;  
Договiр оренди рухомого майна 13.03.2017 з юридичною особою на суму 32 793,55 грн.;  
Договiр добровiльного страхування майна 29.09.2017 з юридичною особою на суму 82 486 000,00 
грн.;  
Договiр добровiльного страхування майна 03.11.2017 з юридичною особою на суму 12 688 713,15 
грн.;  
Договiр добровiльного страхування майна 24.10.2017 з юридичною особою на суму 29 055 000,00 
грн.;  
Договiр добровiльного страхування майна 03.11.2017 з юридичною особою на суму 59 035 000,00 
грн.;  
Договiр обов'язкового страхування майна 27.03.2017 з юридичною особою на суму 1 224 000,00 
грн.;  
Договiр добровiльного страхування майна 11.04.2017 з юридичною особою на суму 718 472,07 
грн.;  
Договiр добровiльного страхування майна 05.05.2017 з юридичною особою на суму 286 740,00 
грн.;  
Договiр добровiльного страхування майна 26.01.2017 з юридичною особою на суму 442 079,64 
грн.;  
Договiр добровiльного страхування майна 31.08.2017 з юридичною особою на суму 19 745 000,00 
грн.;  



Договiр добровiльного страхування майна 31.08.2017 з юридичною особою на суму 20 015 000,00 
грн.;  
Договiр добровiльного страхування майна 29.06.2017 з юридичною особою на суму 110 827 361,45 
грн.;  
Договiр добровiльного страхування майна 29.06.2017 з юридичною особою на суму 92 381 003,41 
грн.;  
Договiр добровiльного страхування майна 24.10.2017 з юридичною особою на суму 7 048 910,51 
грн.;  
Договiр оренди нерухомого майна 18.01.2017 з юридичною особою на суму 1 394 484,00 грн.;  
Договiр про надання послуг 01.08.2017 з фiзичною особою на суму 1 200 000,00 грн.;  
Договiр оренди рухомого майна 03.07.2017 з юридичною особою на суму 43 567,56 грн.;  
Договiр про надання послуг 01.07.2017 з фiзичною особою на суму 2 070 000,00 грн.;  
- договiр на виконання повноважень з Головою Спостережної ради Банку вiд 04.11.2016 р.; 
- договори на виконання повноважень з членами Спостережної ради Банку вiд 27.08.2016 р.; 
- контракт на виконання повноважень Голови Правлiння вiд 01.06.2016 р.; 
- контракт на виконання повноважень члена Правлiння вiд 18.07.2016 р.; 
- контракт на виконання повноважень члена Правлiння вiд 28.09.2016 р.; 
Сумою договорiв на вiдкриття карткових рахункiв та РКО є сума залишку на кiнець звiтного 
перiоду на вiдповiдному рахунку клiєнта, сумою договорiв страхування є страхова сума.  
 
Вiдносини мiж Банком та зазначеними у цьому роздiлi особами в частинi надання банкiвських 
послуг базуються на стандартних умовах за дiючими в Банку процентними ставками. Угоди з 
ними не передбачають бiльш сприятливi умови, нiж угоди, укладенi з iншими особами. 
Оцiнка активiв та зобов`язань афiлiйованих осiб здiйснюється за справедливою вартiстю 
фiнансових iнструментiв.  
Для оцiнки справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Банк використовує методи аналiзу 
ринкових умов та дисконтування майбутнiх грошових потокiв.  

  

Вартiсть основних засобiв станом на початок i кiнець звiтного року складає: 
1. Основнi засоби: 
Будiвлi Комп’ютери та офiсне обладнання Транспортнi засоби Меблi та iнвентар Незавершене 
будiвництво Усього 
 
Вартiсть  
31 грудня 2016 року 137 503 47 530 13 120 57 360 22 490 278 003 
31 грудня 2017 року 138 275 130 620 64 767 99 320 20 631 453 619 
 
Накопичена амортизацiя  
31 грудня 2016 року (58 653) (43 258) (12 079) (52 812) (166 802) 
31 грудня 2017 року (49 930) (117 374) (51 414) (84 318) (303 036) 
 
Залишкова вартiсть:  
31 грудня 2016 року 78 850 4 272 1 041 4 548 22 490 111 201 
31 грудня 2017 року 88 345 13 246 13 353 15 002 20 631 150 583 
2. Iнвестицiйна нерухомiсть: 
2017 р. 2016 р. 
Балансова вартiсть на початок перiоду 198 452 209 294 
Балансова вартiсть на кiнець перiоду 209 368 198 452 
 
Накопичена амортизацiя на початок перiоду (30 241) (22 559) 
Накопичена амортизацiя на кiнець перiоду (62 111) 30 241) 
 



Чиста балансова вартiсть 147 257 168 211 
 
Протягом звiтного року будь-якi значнi правочини Банку щодо основних засобiв, включаючи 
об’єкти оренди, вiдсутнi.  
 
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного року становить 70.0%% ( без врахування 
об’єктiв незавершеного будiвництва), в тому числi : ступiнь зносу будiвель – 36.1%, комп’ютерiв 
та офiсного обладнання – 89.9%, транспортних засобiв –79.4%, меблiв та iнвентарю – 84.9%. 
Вартiсть взятих в оперативну оренду основних засобiв складає – 70 408 тис. грн. 
Всi основнi засоби виробничого призначення, утримуються за власний рахунок та знаходяться за 
мiсцем розташування пiдроздiлiв банку, крiм майна, що надiйшло у власнiсть банку , як 
заставодержателя.  
Вiдбулося зменшення корисностi iнвестицiйної нерухомостi за 2017 рiк в сумi 3 237 тис. грн. 
Методи амортизацiї не змiнювались. За окремими об’єктами основних засобiв переглядався строк 
корисного використання в сторону збiльшення.  
Екологiчнi питання не впливають на використання активiв Банку. 
Планiв щодо нового капiтального будiвництва Банк не має. 

  

Серед проблем, що впливають на дiяльнiсть Банку, можна видiлити значний ступiнь залежностi 
вiд: 
- ключовими середньостроковими ризиками залишаються можливiсть ескалацiї росiйської агресiї 
на сходi України, низький темп структурних реформ, повiльнi темпи зростання економiк 
торговельних партнерiв та затримки у спiвпрацi з мiжнародними фiнансовими органiзацiями, у 
першу чергу з МВФ.  
- основним ризиком для фiнансової стабiльностi у короткостроковiй перспективi є невиконання 
окремими великими банками програм капiталiзацiї за результатами дiагностичного обстеження. 
- законодавчих та економiчних обмежень, встановлення бiльш жорстких правил на фiнансовому 
ринку країни. 
Впродовж 2017 р. продовжують дiяти нормативнi документи щодо обмежень в сферi банкiвської 
дiяльностi, що вплинули на роботу Банку.  
Основними з них були наступнi:  
Постанова НБУ вiд 30 червня 2016 року № 351 про визначення банками України розмiру 
кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями забезпечує повну та своєчасну оцiнку 
банками величини кредитного ризику, що сприятиме коректному розрахунку їх капiталу та, в 
кiнцевому результатi, посилить фiнансову стiйкiсть банкiвського сектора. 
Постанова НБУ вiд 14 грудня 2016 року №411 про екстрену пiдтримку Нацiональним банком 
України лiквiдностi банкiв,  
- Постанова НБУ вiд 07 квiтня 2016 року № 242 якою внесенi змiни до графiкiв приведення 
банками статутного та регулятивного капiталу до мiнiмального розмiру, передбаченого 
банкiвським законодавством. 

  

За 2017 рiк Банком сплачено штрафних санкцiй у сумi - 383 949,72 грн. а саме: 
- штрафи, пенi, що сплаченi Банком самостiйно - 7 974,93 грн., 
- штрафи, пенi, що сплаченi, застосованi до Банку - 375 949,72 грн. 

  

Ризик лiквiдностi та управлiння джерелами фiнансування 
Ризик лiквiдностi – це ризик неспроможностi Банку виконати свої платiжнi зобов’язання на дату їх 
погашення в ходi звичайної господарської дiяльностi та в непередбачених умовах. Для обмеження 
цього ризику керiвництво забезпечило диверсифiкованi джерела фiнансування додатково до 
основної депозитної бази, управлiння активами з дотриманням принципiв лiквiдностi та 



здiйснення щоденного монiторингу майбутнiх грошових потокiв i лiквiдностi. Це включає оцiнку 
очiкуваних грошових потокiв та наявнiсть застави з високим рейтингом, яка за необхiдностi може 
бути використана для забезпечення додаткового фiнансування. 
Банк утримує портфель рiзних високолiквiдних активiв, що можуть бути легко реалiзованi в разi 
непередбаченого призупинення грошових потокiв. Банк також має угоди про кредитнi лiнiї, якi вiн 
може використовувати з огляду на потреби лiквiдностi.  
Банк оцiнює лiквiднiсть та управляє нею на основi певних нормативiв лiквiдностi, встановлених 
НБУ. Станом на 31 грудня зазначенi нормативи були такими: 
2017 р.,% 2016 р.,% 
Н4 «Норматив миттєвої лiквiдностi» (сума коштiв у касi та на кореспондентських 
рахунках/зобов’язання, що погашаються на вимогу) (мiнiмальний рiвень, який вимагається НБУ – 
20%) 143,91 57,73 
Н5 «Норматив поточної лiквiдностi» (активи з кiнцевим строком погашення до 31 
дня/зобов’язання з кiнцевим строком погашення до 31 дня) (мiнiмальний рiвень, який вимагається 
НБУ – 40%) 111,57 61,20 
Н6 «Норматив короткострокової лiквiдностi» (певнi активи з кiнцевим строком погашення до 1 
року/зобов’язання з кiнцевим строком погашення до 1 року, включаючи позабалансовi 
зобов’язання) (мiнiмальний рiвень, який вимагається НБУ – 60%) 103,73 73,53 
У зв’язку з внесенням змiн до Правил органiзацiї статистичної звiтностi, що подається до 
Нацiонального банку України, вiдповiдно до пункту 20 цих Правил упроваджений тестовий перiод 
для форми №631 “Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками” станом на 01.01.2018, 
вiдповiдно в наведенiй вище таблицi вiдображенi вiдкоригованi нормативи поточної та 
короткострокової лiквiдностi на 01.01.2018. 
Аналiз фiнансових зобов’язань за строками до дати погашення 
У наведенiй нижче таблицi вiдображено види i строки погашення фiнансових зобов’язань Банку 
станом на 31 грудня на основi договiрних недисконтованих зобов’язань з виплати коштiв. 
Виплати, що мають бути зробленi на вимогу про погашення, вважаються такими, що пiдлягають 
виплатi негайно. Банк очiкує, що багато клiєнтiв не вимагатимуть виплат на дату, яку зазначено у 
таблицi, тому таблиця не вiдображає очiкуванi грошовi потоки, розрахованi на базi iсторичної 
iнформацiї про вимогу поточних i строкових коштiв клiєнтами. 
Фiнансовi зобов’язання 
Станом на 31 грудня 2017 року До 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 
мiсяцiв Вiд 1 до 5 
рокiв Понад 
5 рокiв Усього 
Непохiднi фiнансовi зобов’язання:  
Кошти кредитних установ 19 171 - – – 19 171 
Кошти клiєнтiв 2 066 577 618 636 417 140 42 3 102 395 
Iншi залученi кошти 62 150 937 3 377 4 526 
Iншi фiнансовi зобов’язання 31 600 19 – – 31 619 
Похiднi фiнансовi iнструменти:  
Похiднi iнструменти, (2 100) – – – (2 100) 
- суми до отримання за договорами (81 734) (27 810) - – (109 544) 
- суми до сплати за договорами 79 410 27 810 - – 107 220 
Усього недисконтованi  
фiнансовi зобов’язання 2 115 310 618 805 418 077 3 419 3 155 611 
Фiнансовi зобов’язання 
Станом на 31 грудня 2016 року До 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 
мiсяцiв Вiд 1 до 5 
рокiв Понад 
5 рокiв Усього 
Непохiднi фiнансовi зобов’язання:  
Кошти кредитних установ 24 050 30 968 – – 55 018 



Кошти клiєнтiв 1 239 826 542 560 131 726 629 1 914 741 
Iншi залученi кошти 73 172 907 7 051 8 203 
Iншi фiнансовi зобов’язання 6 562 64 – – 6 626 
Похiднi фiнансовi iнструменти:  
Похiднi iнструменти, що погашаються без поставки базового активу (3 885) – – – (3 885) 
Похiднi iнструменти, що погашаються шляхом поставки базового активу: – – (1 517) – (1 517) 
- суми до отримання за договорами (6 879) (28 475) (49 300) – (84 654) 
- суми до сплати за договорами 6 879 28 475 47 783 – 83 137 
Усього недисконтованi  
фiнансовi зобов’язання 1 266 626 573 764 131 116 7 680 1 979 186 
Спроможнiсть Банку погашати свої зобов’язання залежить вiд спроможностi реалiзувати 
еквiвалентну суму активiв за однаковий перiод часу. 

  

Станом на 01.01.2018 р. сума укладених, але ще не виконаних договорiв по операцiям з цiнним 
паперами складає 107 220 415,00 грн. Станом на 01.01.2018 р. суму очiкуваного прибутку за цими 
договорами неможливо спрогнозувати, оскiльки на балансi Банку вiдсутнiй базовий актив за 
частиною вищевказаних договорiв. 

  

Ключовим напрямкiв стратегiї банку є завершення операцiйного об’єднання двох банкiв»), а також 
розширення спектру банкiвських послуг корпоративним клiєнтам. Значнi зусилля будуть 
направленi на диверсифiкацiю кредитного ризику, покращення розрахунково-касового 
обслуговування та збiльшення видiв продуктiв для корпоративних клiєнтiв, перш за все за рахунок 
документарних, позабалансових iнструментiв, та послуг iнкасацiї. 
Якiсне розширення банкiвських послуг в корпоративному секторi надасть можливiсть значно 
збiльшити частки грошових коштiв юридичних осiб в загальних коштiв клiєнтiв. 
Ключовими напрямками розвитку роздрiбного бiзнесу в рамках стратегiї банку залишається: 
• використання максимального потенцiалу об’єднаної мережi вiддiлень; 
• пiдтримка об’ємiв залучення коштiв в абсолютному значеннi, збiльшення частки депозитiв в 
гривнi, переведення частини депозитiв в дистанцiйнi канали залучення; 
• використання максимального потенцiалу власного процесiнгового центру, шляхом впровадження 
сучасних карткових продуктiв; 
•запровадження продажу карткових продуктiв в дистанцiйних каналах (iнтернет- банкiнг та 
мобiльний банкiнг);  
• розробка та впровадження сучасної платформи обслуговування клiєнтiв на мобiльних пристроях; 
• покращення iнтернет-банкiнгу як з точки зору фунцiоналу, спектру , безпеки виконання операцiй 
тощо. 

  

Витрати на дослiдження та розробку у звiтному роцi вiдсутнi. 

  

В АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» вiдсутнi судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у 
розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв Банку станом на початок року, стороною в яких 
виступає Банк, та судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи Банку. АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» не має дочiрнiх пiдприємств. 

  

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi 
Банку: 
До пункту "Мiсцезнаходження емiтента": пiсля 31 грудня 2017 року вiдбулась державна 
реєстрацяї нової редакцiї Статуту«IНДУСТРIАЛБАНК» 23.03.2018 у якому вiдбулась змiна 



мiсцезнаходження Банку з 69037, Україна, Запорiзька область, мiсто Запорiжжя, вулиця 
Незалежної України, будинок 39 Д на 01133,Україна, мiсто Київ, вулиця Генерала Алмазова, 
будинок 18/7.  
Рiчний звiт емiтента включає в себе також iнформацiю по ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» за 11 мiсяцiв 2017 року.  
Вiдповiдно до Закону України «Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв» вiд 
23 березня 2017 року N 1985-VIII, в разi реорганiзацiї банкiв за спрощеною процедурою до них не 
застосовуються положення законодавства щодо завершення приєднання з дати державної 
реєстрацiї змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, 
фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань щодо правонаступництва Банку-
правонаступника, а також одночасного подання документiв для державної реєстрацiї змiн до 
вiдомостей про Банк-правонаступник, що мiстяться у такому реєстрi, та документiв для державної 
реєстрацiї припинення Банку, що приєднується. 
Вiдповiдно до зазначеного вище Закону України, а також «Положення про особливостi 
реорганiзацiї банку за рiшенням його власникiв» , затвердженого Постановою Правлiння 
Нацiонального банку України вiд 27 червня 2008 року N 189 та Рiшення Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку про затвердження «Порядку реєстрацiї випускiв акцiй при 
спрощенiй процедурi реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв» вiд 14 липня 2017 року N 530, 
правонаступництво щодо майна, прав та обов'язкiв Банку, що приєднується, виникає у Банку-
правонаступника з моменту, визначеного передавальним актом, затвердженим загальними 
зборами Банку, що приєднується, та Банку-правонаступника. 
01.12.2017 року Комiсiєю з реорганiзацiї (комiсiя з припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» складений 
станом на 01.12.2017 Передавальний акт. 
Позачерговi загальнi збори банкiв – учасникiв реорганiзацiї, а саме АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» та 
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» затвердили Передавальний акт 04.12.2017 року. 
Банк-правонаступник АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» у порядку правонаступництва набув всiх прав за 
переданими йому активами (включаючи права за договорами забезпечення, у тому числi поруки), 
а також набув обов'язкiв боржника за вимогами кредиторiв (вкладникiв) за переданими 
зобов'язаннями без необхiдностi внесення змiн до вiдповiдних договорiв.  
Враховуючи зазначене, АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» включено до рiчного звiту емiтенту 
iнформацiю про дiяльнiсть АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» протягом 11 мiсяцiв 2017 року у складi 
загальних вiдомостей про дiяльнiсть АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» станом на 01.01.2018. 
До роздiлу "Банки, що обслуговують емiтента": 
- за поточним рахунком у нацiональнiй валютi: 
Повiдомляємо, що на вимогу Нацiонального банку України (постанова Правлiння НБУ вiд 
22.06.2015 №405 "Про роботу Нацiонального банку України за єдиним кодом банку") 05.02.2016 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» в  
Нацiональному банку України (код банку 300001) вiдкрито кореспондентський рахунок у 
нацiональнiй валютi №32000107501026. 
 
Найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує Банк за поточним рахунком у 
нацiональнiй валютi: 
Банк МФО Поточний рахунок Валюта 
ПАТ "СIТIБАНК" 300584 16001400052018 UAH 
ПУМБ 334851 DHO-707034-UAH-3131-01 (16007804559044) UAH 
DHO-707034-UAH-3129-01 (1602377)  
АТ «Укрексiмбанк» 322313 16007011731367 UAH 
16005012118691 UAH 
АТ «ТАСкомбанк» 339500 16004040067002 UAH 
АБ «УКРГАЗБАНК» 320478 16006012000015 UAH 
ПАТ «КРЕДОБАНК» 325365 16006033 UAH 
ПАТ «КРИСТАЛБАНК» 339050 16002001313849 UAH 
ПАТ «БАНК ФАМIЛЬНИЙ» 334840 16004313849980 UAH 



Найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує Банк за поточним рахунком у 
iноземнiй валютi: 
Банк МФО Поточний рахунок Валюта 
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, Austria BKAUATWW № 510-100-432-00 
IBAN AT58 1200 0510 1004 3200 EUR 
№ 510-100-432-03 
IBAN AT74 1200 0510 1004 3203 GBP 
№ 510-100-432-09 
IBAN AT09 1200 0510 1004 3209 AUD 
№ 510-100-432-02 
IBAN AT04 1200 0510 1004 3202 CHF 
VTB Bank (Europe) SE OWHBDEFF 0106744394 EUR 
0106744410 USD 
0106744428 CHF 
0106744436 GBP 
0106744485 CNY 
0106744451 DKK 
0106744469 SEK 
0106744477 NOK 
0106744444 JPY 
LandesBank Berlin AG, Germany BELADEBE 6630009930 EUR 
3270003187 USD 
Bank of Communications Co., Ltd., China COMMCNSH 310066726018170139684 CNY 
Банк ВТБ (ПАО), Россия VTBRRUMM 30111810355550000044 RUB 
ПАО Сбербанк, Россия SABRRUMM012 30111810500000000548 RUB 
ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», Россия TJSCRUMM 30111840900000000103 USD 
30111810600000000103 RUB 
30111933600000000103 BYN 
30111981500000000103 GEL 
30111944000000000103 AZN 
30111398300000000103 KZT 
30111498200000000103 MDL 
30111417100000000103 KGS 
ПУМБ 334851 DHO-707034-USD-3131-01 (16007804559044) USD 
DHO-707034-USD-3129-01 (1602377)  
АБ «УКРГАЗБАНК» 320478 16006012000015 XAU, USD, EUR 
ПАТ «КРЕДОБАНК» 325365 16006033 USD, EUR PLN 
АТ «Укрексiмбанк» 322313 16005012118691 USD, EUR, RUB, CHF, GBP 
До роздiлу "Iнформацiя про рейтингове агентство": 
1. Уповноважене НКЦПФР агентство ТОВ "Кредит-Рейтинг" 08.12.2017 р. визначило 
довгостроковий кредитний рейтинг за Нацiональною рейтинговою шкалою: 
- рiвень кредитного рейтингу: uaА-;  
- прогноз рейтингу: Стабiльний. 
До роздiлу "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй 
(розмiру часток, паїв)":  
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 
"IНДУСТРIАЛБАНК" створений у формi акцiонерного товариства шляхом реорганiзацiї 
комерцiйного банку "Спiвдружнiсть", який був створений за рiшенням зборiв засновникiв банку 
12.09.1990р. (протокол № 5) та зареєстрований Державним банком СРСР за №744 вiд 06.11.1990р., 
та є його правонаступником i зареєстрований Нацiональним банком України за № 36 вiд 
16.10.1991р. Державна реєстрацiя здiйснена Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради, 
свiдоцтво серiя А00 №197384 вiд 16.10.1991р. Банк створений за рахунок паїв засновникiв, а саме: 
Мiжотраслева господарча асоцiацiя "РОЗВИТОК" м. Миколаїв; Виконком Корабельної районної 



Ради народних депутатiв; Завод "Миколаївсельмаш"; ТЕПО "Миколаївтурист" ; Кооператив 
"Наiра"; Спiлка кооперативiв "Фактор"; Кооператив "Котельник"; Кооператив "Досуг"; 
Кооператив "Бiон"; Кооператив "Ноктюрн"; Кооператив "Iскра"; Кооператив "Авангард"; 
Кооператив "Зоря"; Кооператив "Темп". 
Розмiр пайових внескiв для формування первинного статутного фонду визначався Зборами 
пайщикiв i становив 6100 тис. руб. Первинний Статутний капiтал у розмiрi 100% належав 
засновникам, iнша iнформацiя щодо iдентифiкацiї засновникiв в Установчих документах вiдсутня. 
Станом на 01.01.2018 року жоден з засновникiв Банку акцiями Банку не володiє. 
11.09.1996р. банк був перейменований в Акцiонерний комерцiйний банк "IНДУСТРIАЛБАНК". 
АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "IНДУСТРIАЛБАНК" 13 грудня 2005 року став 
правонаступником Акцiонерного комерцiйного банку "МТ-Банк", зареєстрованого виконавчим 
комiтетом Кременчуцької мiської ради Полтавської областi 27 грудня 1991р. № 
15851200000000642 та Нацiональним банком України 27 грудня 1991р., реєстрацiйний № 77, у 
зв'язку iз реорганiзацiєю АКБ "МТ-Банк" шляхом приєднання до АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК". 
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" 11.09.2009р. повну назву банку було 
змiнено на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 
"IНДУСТРIАЛБАНК". 
АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" є правонаступником щодо всього майна, прав i обов’язкiв 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК», 
зареєстрованого Нацiональним банком України 12 квiтня 1994 року у зв’язку iз реорганiзацiєю АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК» шляхом приєднання до АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”, здiйсненої на пiдставi 
дозволу Нацiонального банку України на реорганiзацiю шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-
БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» за спрощеною процедурою (рiшення вiд 18 серпня 2017 
року № 303). 
До роздiлу "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" додатково надаємо наступну iнформацiю 
про подiї протягом 2017: 
У зв’язку iз закiнченням 23.06.2017 термiну повноважень Члена Правлiння АКБ 
“IНДУСТРIАЛБАНК” Жвалюка Вiктора Романовича 21.06.2017 Спостережною радою Банку 
вiдповiдно до її повноважень, визначених пунктом 19.2.11 Статуту Банку, прийнято рiшення 
(протокол №52) про призначення (перепризначення) з 24.06.2017 на наступнi чотири роки на 
посаду Члена Правлiння АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” Жвалюка Вiктора Романовича.  
У зв’язку iз закiнченням 23.06.2017 термiну повноважень Члена Правлiння АКБ 
“IНДУСТРIАЛБАНК” Гребешкової Тамари Василiвни 21.06.2017 Спостережною радою Банку 
вiдповiдно до її повноважень, визначених пунктом 19.2.11 Статуту Банку, прийнято рiшення 
(протокол №52) про призначення (перепризначення) з 24.06.2017 на наступнi чотири роки на 
посаду Члена Правлiння АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” Гребешкову Тамару Василiвну. 
26.10.2017 у зв’язку зi смертю Сацького Вiталiя Антоновича та вiдповiдно до п.п.4 пункту 18.8. 
статуту АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” вiдбулось припинення повноважень члена Спостережної ради 
АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” Сацького Вiталiя Антоновича. Сацький Вiталiй Антонович перебував 
на посадi Голови та члена Спостережної ради АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" 19 рокiв (останнiй раз 
обраний 21.04.2017 року).  
Згiдно з рiшенням Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” (протокол №91 вiд 
29.11.2017р.), прийнятого на пiдставi п.19.2.11. та п.20.4.6 Статуту Банку, достроково припинено 
повноваження (звiльнено) 30.11.2017 члена Правлiння Жвалюка Вiктора Романовича. Змiни 
пов’язанi з введенням у дiю з 01.12.2017 нової органiзацiйної структури банку та штатного 
розпису.  
Згiдно з рiшенням Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” (протокол №91 вiд 
29.11.2017р.), прийнятого на пiдставi п.19.2.11. та п.20.4.6 Статуту Банку, достроково припинено 
повноваження (звiльнено) 30.11.2017 члена Правлiння Гребешкової Тамари Василiвни. Змiни 
пов’язанi з введенням у дiю з 01.12.2017 нової органiзацiйної структури банку та штатного 
розпису. 
Згiдно з рiшенням Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” (протокол №91 вiд 
29.11.2017р.), прийнятого на пiдставi п.19.2.11. та п.20.4.6 Статуту Банку, достроково припинено 



повноваження (звiльнено) 30.11.2017 члена Правлiння Величко Вiри Володимирiвни. Змiни 
пов’язанi з введенням у дiю з 01.12.2017 нової органiзацiйної структури банку та штатного 
розпису.  
Вказанi змiни у складi посадових осiб були оприлюдненi Банком вiдповiдно до вимог чинного 
законодавства. 
До роздiлу VI. Iнформацiя про власникiв пакетiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй 
емiтента (для акцiонерних товариств, крiм публiчних) / Iнформацiя про власникiв пакетiв, яким 
належить 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй емiтента (для публiчних акцiонерних товариств) 
Станом на 01.01.2018 року власниками 5% в Банку є: 
- Страхове товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Захiд-Резерв», код за ЄДРПОУ 13647967, 
мiсцезнаходження: 78200, Україна, Iвано-Франкiвська область, м. Коломия, вул. С.Петлюри, 13, 
пряма участь - 17,1884%, опосередкована - 0% , сукупна - 17,1884%; 
Публiчне акцiонерне товариство "Укртранснафта", код за ЄДРПОУ31570412,мiсцезнаходження: 
01010 Україна м. Київ д/н м.Київ вул.Московська, буд. 32/2, пряма участь - 5.0330 %, 
опосередкована - 0% , сукупна - 5.0330 %; 
- Дворецька Роза (DVORETSKYY ROZA): пряма участь - 48,3457%, опосередкована - 17,1884%, 
сукупна - 65,5341%; 
- Дворецький Iгор Володимирович: пряма участь - 3,9979%, опосередкована - 0%, сукупна - 
3,9979%; 
- Дворецька Ганна Миколаївна: пряма участь - 0,3946%, опосередкована - 0%, сукупна - 0,3946%.  
Станом на 01.01.2018 року асоцiйованi особи Дворецька Роза (DVORETSKYY ROZA), 
Дворецький Iгор Володимирович, Дворецька Ганна Миколаївна мали спiльну пряму та 
опосередковану iстотну участь в Банку у розмiрi 69,9266% (рiшення Комiтету з питань нагляду та 
регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем Нацiонального банку 
України про погодження набуття iстотної участi у банку вiд 16.02.2016 р. № 62). 
До пункту « Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв» додатково надаємо iнформацiю по АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК»: 
Дата проведення: 26.04.2017 
Вид загальних зборiв: черговi 
Кворум зборiв:85,18% 
Опис: Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 
1. Обрання лiчильної комiсiї. 
2. Обрання головуючого загальних зборiв. 
3. Обрання секретаря загальних зборiв. 
4. Прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту спостережної ради банку про результати 
дiяльностi банку в 2016 роцi.  
5. Прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту правлiння банку про результати дiяльностi 
банку в 2016 роцi.  
6. Затвердження звiту (висновку) зовнiшнього аудитора за результатами щорiчної перевiрки 
фiнансової звiтностi банку за 2016 рiк.  
7. Затвердження рiчного звiту банку за 2016 рiк.  
8. Розподiл прибутку банку за 2016 рiк.  
9. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.  
10. Визначення основних напрямiв дiяльностi банку в 2017 роцi. 
11. Припинення повноважень голови та членiв спостережної ради банку. 
12. Обрання членiв спостережної ради банку. 
13. Обрання голови спостережної ради банку з числа обраних членiв спостережної ради банку. 
14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з головою 
та членами спостережної ради банку, встановлення розмiру їх винагороди, визначення умов 
оплати їх дiяльностi (заохочувальних та компенсацiйних виплат) та обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв). 
Результати розгляду питань порядку денного: 
По першому питанню вирiшено: 1.Обрати лiчильну комiсiю в складi трьох осiб:  



Голова комiсiї: начальник управлiння депозитарної дiяльностi та монiторингу пов’язаних осiб - 
Стрiлець Тетяна Андрiївна,  
2.Члени комiсiї: заступник начальника вiддiлу правового забезпечення банкiвських операцiй - 
Пiчкур Вiталiй Сергiйович; заступник начальника юридичного управлiння - Салiвон Тетяна 
Iванiвна.  
Лiчильна комiсiя починає виконання своїх обов’язкiв з моменту призначення. Голова лiчильної 
комiсiї оголошує результати голосування пiсля завершення голосування й пiдрахунку голосiв за 
питанням, що розглядалося. 
По другому питанню вирiшено: Обрати Головуючим Загальних зборiв Прудку Наталiю Сергiївну. 
По третьому питанню вирiшено: Обрати секретарем Загальних зборiв Якимчука Олександра 
Сергiйовича. 
По четвертому питанню вирiшено: Затвердити звiт Спостережної ради Банку про результати 
дiяльностi Банку в 2016 роцi. Визнати роботу Спостережної ради Банку задовiльною. 
По п'ятому питанню вирiшено: Затвердити звiт Правлiння Банку про результати дiяльностi Банку в 
2016 роцi. Визнати роботу Правлiння Банку задовiльною. 
По шостому питанню вирiшено: Затвердити звiт (висновок) зовнiшнього аудитора Приватного 
акцiонерного товариства «КПМГ Аудит» за результатами перевiрки (аудиту) фiнансової звiтностi 
Банку за 2016 рiк. 
По сьомому питанню вирiшено: 1. Затвердити рiчнi результати дiяльностi банку за 2016 рiк.  
2. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 2016 рiк. 
По восьмому питанню вирiшено: 1.Затвердити чистий прибуток Банку за 2016 рiк у розмiрi 405 
069,09 грн.  
2. Визначити такий порядок розподiлу чистого прибутку Банку за 2016 рiк:  
- 5% (вiдсоткiв) вiд суми чистого прибутку Банку за 2016 рiк, що становить 20 253,46 грн., 
спрямувати до резервного фонду Банку;  
- частину чистого прибутку за 2016 рiк, що становить 384 815,63 грн., спрямувати на нарахування 
та виплату дивiдендiв на привiлейованi акцiї Банку (обов’язковий платiж). 
По дев’ятому питанню вирiшено: Виплату дивiдендiв за привiлейованими iменними акцiями 
здiйснити з чистого прибутку звiтного року та нерозподiленого прибутку минулих рокiв 
вiдповiдно до статуту Банку у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного 
року, в таких розмiрах:  
- серiї В здiйснити у розмiрi 6,5 % до номiнальної вартостi акцiї, що вiдповiдає умовам випуску 
акцiй, тобто 21,39 грн. на одну привiлейовану акцiю серiї В;  
- серiї С здiйснити у розмiрi 13,0 % до номiнальної вартостi акцiї, що вiдповiдає умовам випуску 
акцiй, тобто 42,77 грн. на одну привiлейовану акцiю серiї С.  
По десятому питанню вирiшено: Визначити основними напрямками дiяльностi Банку в 2017 роцi 
наступнi напрямки:  
- Диверсифiкацiя кредитного ризику, покращення розрахунково-касового обслуговування та 
збiльшення продуктового ряду для корпоративних клiєнтiв.  
- Створення конкурентних переваг на банкiвському ринку завдяки синергетичному ефекту 
об’єднання АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» та АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».  
По одинадцятому питанню вирiшено: 1. Припинити достроково 26.04.2017р. повноваження 
дiючого складу Спостережної ради Банку, а саме: Гдичинського Богдана Петровича; Лазнi Артема 
Васильовича; Марчук Веронiки Олени; Лавренчука Сергiя Михайловича;  
Немировського Ростислава.  
2. Рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Спостережної ради Банку набирає 
чинностi з моменту обрання нового складу Спостережної ради Банку. 
По дванадцятому питанню за результатами кумулятивного голосування вирiшено: Обрати 
Спостережну раду Банку на строк до наступних рiчних зборiв Банку у складi 5 членiв та 
визначити, що з 27.04.2017 року вона дiє у наступному складi: Гдичинського Богдана Петровича 
(незалежний член); Лазнi Артема Васильовича; Марчук Веронiки Олени;  
Лавренчука Сергiя Михайловича (незалежний член); Немировського Ростислава.  
Членiв Спостережної ради Банку вважати обраними, а Спостережну раду Банку вважати 



сформованою, оскiльки виконана умова обрання повного кiлькiсного складу спостережної ради 
шляхом кумулятивного голосування. 
По тринадцятому питанню вирiшено: Зi складу обраних членiв Спостережної ради Банку обрати 
головою Спостережної ради Банку Гдичинського Богдана Петровича. 
По чотирнадцятому питанню вирiшено: 1. Затвердити умови цивiльно-правових та трудових 
договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з головою та членами Спостережної ради Банку. 
Встановити розмiр заробiтної плати (грошової винагороди) голови та членiв Спостережної ради 
Банку за цивiльно-правовим або трудовим договором (контрактом) в розмiрi 12 400,00 грн. на 
мiсяць.  
2. Уповноважити голову Правлiння Банку Дiдовця В.В. на пiдписання вiд iменi Банку вiдповiдних 
договорiв або особу яка виконує його обов’язки на пiдписання вiд iменi Банку цих договорiв. 
Пропозицiй учасникiв Банку щодо включення нових питань до порядку денного та пропозицiй 
щодо проектiв рiшень з питань порядку денного не надходило. 
Дата проведення:01.08.2017 
Вид загальних зборiв: позачерговi 
Кворум зборiв:85,173% 
Опис: Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 
2. Про обрання головуючого загальних зборiв. 
3. Про обрання секретаря загальних зборiв. 
4. Про затвердження регламенту розгляду питань порядку денного загальних зборiв.  
5. Про реорганiзацiю шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
6.Про затвердження Плану реорганiзацiї шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК». 
7. Про затвердження строкiв проведення реорганiзацiї шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» 
до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
8. Про затвердження Договору про приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК». 
9. Про створення комiсiї з реорганiзацiї АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 
10. Про призначення персонального складу комiсiї з реорганiзацiї АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 
11. Про створення ревiзiйної комiсiї для проведення iнвентаризацiї та ревiзiї матерiальних 
цiнностей, що перебувають на облiку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 
12. Про призначення персонального складу ревiзiйної комiсiї для проведення iнвентаризацiї та 
ревiзiї матерiальних цiнностей, що перебувають на облiку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 
13. Про призначення аудиторської фiрми для проведення аудиту в рамках проведення процедури 
реорганiзацiї АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 
14. Про визначення складу Правлiння АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», як банку – правонаступника, 
пiсля завершення процедури реорганiзацiї. 
15. Про надання повноважень Спостережнiй радi АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» на внесення змiн та 
доповнень до Плану реорганiзацiї та/або Договору про приєднання, та їх затвердження. 
Результати розгляду питань порядку денного:  
По першому питанню вирiшено: 1 Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв в складi трьох осiб: 
Голова лiчильної комiсiї: начальник управлiння депозитарної дiяльностi та монiторингу 
пов’язаних осiб - Стрiлець Тетяна Андрiївна,  
Члени лiчильної комiсiї: заступник начальника вiддiлу правового забезпечення банкiвських 
операцiй - Пiчкур Вiталiй Сергiйович; заступник начальника юридичного управлiння - Салiвон 
Тетяна Iванiвна. 
2 Лiчильна комiсiя починає виконання своїх обов’язкiв з моменту призначення. Голова лiчильної 
комiсiї оголошує результати голосування пiсля завершення голосування й пiдрахунку голосiв за 
питанням, що розглядалося.  
По другому питанню вирiшено: Обрати головуючим Загальних зборiв Якимчука Олександра 
Сергiйовича. 
По третьому питанню вирiшено: Обрати секретарем Загальних зборiв заступника начальника 



юридичного управлiння Салiвон Тетяну Iванiвну. 
По четвертому питанню вирiшено: Затвердити регламент розгляду питань порядку денного 
Загальних зборiв (Додаток №1 до Протоколу). 
По п'ятому питанню вирiшено: 1.Прийняти рiшення про реорганiзацiю шляхом приєднання АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» за спрощеною процедурою визначеною 
Законом України «Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв» та нормативно-
правовими актами Нацiонального банку України та Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку.  
2.Реорганiзацiя шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» є 
припинення АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» з передачею ним згiдно з передавальним актом усього свого 
майна, прав та обов'язкiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
По шостому питанню вирiшено: Затвердити План реорганiзацiї шляхом приєднання АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (Додаток №2 до Протоколу). 
По сьомому питанню вирiшено: Затвердити строки проведення реорганiзацiї, зазначенi в Планi 
реорганiзацiї шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
Реорганiзацiю розпочати з моменту отримання дозволу Нацiонального Банку України на 
реорганiзацiю банку та провести її в термiн до 5 березня 2018 року. 
По восьмому питанню вирiшено: Затвердити Договiр про приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (Додаток №3 до Протоколу). 
По дев’ятому питанню вирiшено: 1. Створити комiсiю з реорганiзацiї (комiсiя з припинення) АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК» в кiлькостi 10 осiб. Рiшення про створення комiсiю з реорганiзацiї (комiсiя з 
припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» набуває чинностi з моменту отримання дозволу 
Нацiонального Банку України на реорганiзацiю АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».  
2. З моменту отримання дозволу Нацiонального Банку України на реорганiзацiю АБ «ЕКСПРЕС-
БАНК» до комiсiї з реорганiзацiї (комiсiї з припинення) переходять повноваження щодо 
управлiння справами банку. Органiзацiйнi та процедурнi засади її дiяльностi, повноваження, права 
та обов’язки її членiв викладеннi в Додатку №4 до Протоколу. Голова комiсiї, її члени 
представляють банк у вiдносинах з третiми особами та виступають у судi вiд iменi банку. 
По десятому питанню вирiшено: Призначити наступний персональний склад комiсiї з 
реорганiзацiї (комiсiї з припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»:  
Голова комiсiї з реорганiзацiї (комiсiї з припинення): Дiдовець Владислав Валентинович  
Члени комiсiї з реорганiзацiї (комiсiї з припинення): Лазня Артем Васильович, Гребешкова Тамара 
Василiвна, Верченко Владислав Вiкторович, Чулiцька Олена Володимирiвна, Шевцова Раїса 
Iванiвна,Сандуляк Анатолiй Андрiйович, Шапкiн Леонiд Леонiдович, Злобiна Юлiя Iгорiвна,  
Iзотов Юрiй Костянтинович.  
Рiшення про призначення персонального складу комiсiї з реорганiзацiї (комiсiї з припинення) АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК» набуває чинностi з моменту отримання дозволу Нацiонального Банку України 
на реорганiзацiю АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 
По одинадцятому питанню вирiшено: Створити комiсiю для проведення iнвентаризацiї та ревiзiї 
матерiальних цiнностей, що перебувають на облiку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» в кiлькостi 11 осiб. 
Органiзацiйнi та процедурнi засади її дiяльностi, повноваження, права та обов’язки її членiв 
викладеннi в Додатку №5 до Протоколу. Рiшення про створення комiсiї для проведення 
iнвентаризацiї та ревiзiї матерiальних цiнностей, що перебувають на облiку АБ «ЕКСПРЕС-
БАНК» набуває чинностi з моменту отримання дозволу Нацiонального Банку України на 
реорганiзацiю АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 
По дванадцятому питанню вирiшено: Призначити наступний персональний склад ревiзiйної 
комiсiї для проведення iнвентаризацiї та ревiзiї матерiальних цiнностей, що перебувають на облiку 
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»: Голова ревiзiйної комiсiї : Ткаченко Любов Петрiвна; Члени ревiзiйної 
комiсiї: Стаднiк Генадiй Васильович, Овдiєнко Олена Володимирiвна Жукова Людмила 
Миколаївна Гергая Давид Вiталiйович Юшкевич Валерiй Павлович Штокало Олег Степанович 
Аржанова Ганна Володимирiвна Воленко Юрiй Андрiйович Васюнiна Iнна Геннадiївна 
Артамонова Олена Анатолiївна.  
Рiшення про призначення персонального складу ревiзiйної комiсiї для проведення iнвентаризацiї 



та ревiзiї матерiальних цiнностей, що перебувають на облiку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» набуває 
чинностi з моменту отримання дозволу Нацiонального Банку України на реорганiзацiю АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК». 
По тринадцятому питанню вирiшено: 1.Призначити аудиторську фiрму ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ», для пiдтвердження передавального акту 
та пiдготовки iнших аудиторських документiв, що можуть вимагатись в процесi реорганiзацiї 
банку.  
2.У випадку, якщо до складання передавального акту виникнуть пiдстави, що ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ» не буде мати повноважень /прав на 
надання аудиторських послуг, Спостережнiй радi АБ «ЕКСПРЕС- БАНК надаються повноваження 
на змiну аудиторської фiрмi для перевiрки фiнансової звiтностi АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» з метою 
пiдтвердження достовiрностi передавального акту та пiдготовки iнших аудиторських документiв, 
що можуть вимагатись в процесi реорганiзацiї та призначення iншої аудиторської фiрми на 
власний розсуд. 
По чотирнадцятому питанню вирiшено: 1.Встановити, що склад Правлiння АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК», як банку правонаступника, пiсля завершення процедури реорганiзацiї буде 
наступним: Голова Правлiння: Букрєєв Михайло Юрiйович; Члени Правлiння: Дiдовець 
Владислав Валентинович, Лазня Артем Васильович, Верченко Владислав Вiкторович, Завадська 
Iнна Володимирiвна, Мар'янко Iрина Вiлiнiвна.  
Голова та члени Правлiння пiсля завершення процедури реорганiзацiї будуть призначенi 
Спостережною радою, вiдповiдно до її компетенцiї визначеної Законом України «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть» та Статутом АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
По п’ятнадцятому питанню вирiшено: Надати повноваження Спостережнiй радi АБ «ЕКСПРЕС-
БАНК» на внесення змiн та доповнень до Плану реорганiзацiї та/або Договору про приєднання, та 
їх затвердження. 
Позачерговi загальнi збори скликанi Спостережною радою банку у порядку визначеному Законом 
України «Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв» № 1985 – VIII вiд 
23.03.2017 за спрощеною процедурою, для прийняття рiшень що стосуються реорганiзацiї шляхом 
приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
Пiдставою для скликання позачергових загальних зборiв за спрощеною процедурою є Рiшення 
Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних 
систем Нацiонального банку України вiд 14 липня 2017 № 260 про надання попереднього 
висновку про погодження проекту плану реорганiзацiї шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» 
до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
Пропозицiї до порядку денного учасниками банку не надаються. 
Дата проведення: 04.12.2017 
Вид загальних зборiв: позачерговi 
Кворум зборiв: 80,93% 
Опис: Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 
2. Про обрання головуючого загальних зборiв. 
3. Про обрання секретаря загальних зборiв. 
4. Про затвердження Передавального акта. 
5. Про визначення уповноваженої особи на вчинення необхiдних подальших дiй для закiнчення 
процедури припинення АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».  
Результати розгляду питань порядку денного:  
По першому питанню вирiшено:1. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв в складi трьох осiб: 
Голова лiчильної комiсiї: Стрiлець Тетяна Андрiївна; Члени лiчильної комiсiї: Пiчкур Вiталiй 
Сергiйович, Коновал Юлiя Володимирiвна. 
2. Лiчильна комiсiя починає виконання своїх обов’язкiв з моменту призначення. Голова лiчильної 
комiсiї оголошує результати голосування пiсля завершення голосування й пiдрахунку голосiв за 
питанням, що розглядалося.  
По другому питанню вирiшено: Обрати головуючим загальних зборiв Голову спостережної ради 



банку Гдичинського Богдана Петровича . 
По третьому питанню вирiшено: Обрати секретарем загальних зборiв Якимчука Олександра 
Сергiйовича. 
По четвертому питанню вирiшено: 1. Затвердити Передавальний акт, складений комiсiєю з 
реорганiзацiї(комiсiя з припинення) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»(Додаток №1 до Протоколу). 
2. Правонаступництво щодо всього майна, всiх прав та обов’язкiв АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" виникає 
в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" з дати затвердження загальними зборами АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" та 
АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" Передавального акта. 
По п'ятому питанню вирiшено: Визначити Голову комiсiї з реорганiзацiї(комiсiї з припинення) 
Дiдовця Владислава Валентиновича уповноваженою особою на вчинення всiх необхiдних 
подальших дiй для закiнчення процедури припинення АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».  
Позачерговi загальнi збори скликанi Спостережною радою банку у порядку визначеному Законом 
України «Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв» № 1985 – VIII вiд 
23.03.2017 за спрощеною процедурою, для прийняття рiшень що стосуються реорганiзацiї шляхом 
приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
Пiдставою для скликання позачергових загальних зборiв за спрощеною процедурою є Рiшення 
Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних 
систем Нацiонального банку України вiд 14 липня 2017 № 260 про надання попереднього 
висновку про погодження проекту плану реорганiзацiї шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» 
до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
Пропозицiї до порядку денного учасниками банку не надаються. 
Дата проведення:11.12.2017 
Вид загальних зборiв: позачерговi 
Кворум зборiв:80,93% 
Опис: Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 
1.Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 
2. Про обрання головуючого загальних зборiв. 
3. Про обрання секретаря загальних зборiв 
4. Про переобрання Голови комiсiї з реорганiзацiї(комiсiї з припинення) - уповноваженої особи на 
вчинення необхiдних подальших дiй для закiнчення процедури припинення АБ «ЕКСПРЕС-
БАНК» шляхом приєднання до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
Результати розгляду питань порядку денного: 
По першому питанню вирiшено: 1. Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв в складi трьох осiб:  
Голова комiсiї: Стрiлець Тетяна Андрiївна,  
Члени комiсiї: Пiчкур Вiталiй Сергiйович, Коновал Юлiя Володимирiвна  
2. Лiчильна комiсiя починає виконання своїх обов’язкiв з моменту призначення. Голова лiчильної 
комiсiї оголошує результати голосування пiсля завершення голосування й пiдрахунку голосiв за 
питанням, що розглядалося. 
По другому питанню вирiшено: Обрати головуючим Загальних зборiв Гдичинського Богдана 
Петровича з правом пiдписання Протоколу Загальних зборiв у вiдповiдностi до вимог Закону 
України «Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських 
формувань». 
По третьому питанню вирiшено: Обрати секретарем Загальних зборiв Якимчука Олександра 
Сергiйовича з правом пiдписання Протоколу Загальних зборiв у вiдповiдностi до вимог Закону 
України «Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських 
формувань». 
По четвертому питанню вирiшено: 1. Переобрати Головою комiсiї з реорганiзацiї(комiсiї з 
припинення) АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" Шапкiн Леонiд Леонiдович, реєстрацiйний номер облiкової 
картки платника податкiв 2266915459.  
2. Визначити Голову комiсiї з реорганiзацiї(комiсiї з припинення) Шапкiна Леонiда Леонiдовича 
уповноваженою особою на вчинення всiх необхiдних подальших дiй для закiнчення процедури 
припинення АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» в тому числi i тих дiй, що стосуються державної реєстрацiї 
змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - 



пiдприємцiв та громадських формувань про керiвника юридичної особи, покладення обов’язкiв 
керiвника юридичної особи вiдповiдно до ст.105 Цивiльного кодексу України на Голову комiсiї з 
реорганiзацiї(комiсiї з припинення) Шапкiна Леонiда Леонiдовича. 
Позачерговi загальнi збори скликанi Спостережною радою банку у порядку визначеному Законом 
України «Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв» № 1985 – VIII вiд 
23.03.2017 за спрощеною процедурою, для прийняття рiшень що стосуються реорганiзацiї шляхом 
приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
Пiдставою для скликання позачергових загальних зборiв за спрощеною процедурою є Рiшення 
Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних 
систем Нацiонального банку України вiд 14 липня 2017 № 260 про надання попереднього 
висновку про погодження проекту плану реорганiзацiї шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» 
до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
Пропозицiї до порядку денного учасниками банку не надаються. 
До пункту «Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що 
виникала протягом перiоду» додатково надаємо iнформацiю по АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»: 
1. Дата виникнення подiї: 30.12.2016 
Дата оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних Комiсiї: 04.01.2017 
Вид iнформацiї: Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, 
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть (для емiтентiв - акцiонерних товариств) 
2. Дата виникнення подiї: 30.12.2016 
Дата оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних Комiсiї: 04.01.2017 
Вид iнформацiї: Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, 
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть (для емiтентiв - акцiонерних товариств) 
3. Дата виникнення подiї: 06.02.2017 
Дата оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних Комiсiї: 07.02.2017 
Вид iнформацiї: Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, 
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть (для емiтентiв - акцiонерних товариств) 
4. Дата виникнення подiї: 05.04.2017 
Дата оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних Комiсiї: 06.04.2017 
Вид iнформацiї: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
5. Дата виникнення подiї: 26.04.2017 
Дата оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних Комiсiї: 27.04.2017 
Вид iнформацiї: Вiдомостi про прийняття рiшення про виплату дивiдендiв 
6. Дата виникнення подiї: 26.04.2017 
Дата оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних Комiсiї: 27.04.2017 
Вид iнформацiї: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
7. Дата виникнення подiї: 12.05.2017 
Дата оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних Комiсiї: 13.05.2017 
Вид iнформацiї: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
8. Дата виникнення подiї: 11.07.2017 
Дата оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних Комiсiї: 12.07.2017 
Вид iнформацiї: Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, 
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть (для емiтентiв - акцiонерних товариств) 
9. Дата виникнення подiї: 11.07.2017 
Дата оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй 



iнформацiйнiй базi даних Комiсiї: 12.07.2017 
Вид iнформацiї: Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, 
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть (для емiтентiв - акцiонерних товариств) 
10. Дата виникнення подiї: 01.08.2017 
Дата оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних Комiсiї: 02.08.2017 
Вид iнформацiї: Вiдомостi про припинення емiтента шляхом злиття, приєднання, подiлу, 
перетворення або банкрутства за рiшенням вищого органу емiтента або суду 
11. Дата виникнення подiї: 30.11.2017 
Дата оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних Комiсiї: 01.12.2017 
Вид iнформацiї: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
12. Дата виникнення подiї: 20.12.2017 
Дата оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних Комiсiї: 21.12.2017 
Вид iнформацiї: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
До пункту « Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 
вчинення яких є заiнтересованiсть» додатково надаємо iнформацiю по АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»: 
1. Дата прийняття рiшення: 30.12.2016 
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Спостережна рада АБ "ЕКСПРЕС-
БАНК" 
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 28893442.6 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн): 1558671 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1.85 
Предмет правочину: продовження строку дiї договору банкiвського строкового вкладу (депозиту) 
Дата розмiщення особливої iнформацiї в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї: 
04.01.2017 
Веб-сайт товариства, на якому розмiщена iнформацiя: www.expres-bank.ua 
Опис: Вiдповiдно до протоколу №45 вiд 30.12.2016р., Спостережна рада АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" 
прийняла рiшення про погодження вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть. 
Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину: продовження строку дiї договору банкiвського строкового вкладу (депозиту).  
Прiзвище iм’я по-батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: Дворецький Iгор 
Володимирович. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: 
вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» є афiлiйована 
особа акцiонера АБ "ЕКСПРЕС-БАНК". 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: продовження по 30.06.2017р включно строку дiї Договору 
банкiвського строкового вкладу (депозиту) в сумi 1 100 000,00 доларiв США (еквiвалент в гривнi – 
28 893 442,60 грн., курс НБУ на 26.12.2016р. - 26,266766 грн.) пiд 6,5% рiчних.  
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2015 р.) - 1 558 671 тис. 
грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 1,85 % 
2. Дата прийняття рiшення: 30.12.2016 
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Спостережна рада АБ "ЕКСПРЕС-
БАНК" 
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 29909943.8 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн): 1558671 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1.92 



Предмет правочину: надання АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» мiжбанкiвського кредиту 
Дата розмiщення особливої iнформацiї в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї: 
04.01.2017 
Веб-сайт товариства, на якому розмiщена iнформацiя: www.expres-bank.ua 
Опис: Вiдповiдно до протоколу №45 вiд 30.12.2016р., Спостережна рада АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" 
прийняла рiшення про погодження вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть. 
Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину: надання АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» мiжбанкiвського кредиту. Повне 
найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "IНДУСТРIАЛБАНК", Україна, 69037, м. Запорiжжя, 
вул.Незалежної України, буд.39-Д, код за ЄДРПОУ 13857564 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: 
вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» є 
афiлiйованою особою акцiонера АБ "ЕКСПРЕС-БАНК". 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: надання мiжбанкiвського кредиту в сумi 1 100 000,00 доларiв США 
(еквiвалент в гривнi – 29 909 943,80 грн., курс НБУ на 30.12.2016р. -27,190858 грн.) строком з 
30.12.2016 по 30.06.2017 рр. пiд 8,5% рiчних. В забезпечення виконання зобов’язань за кредитом 
оформити майновi права на грошовi кошти в сумi 1 100 000,00 доларiв США (еквiвалент в гривнi – 
29 909 943,80 грн., курс НБУ на 30.12.2016р. -27,190858 грн.), розмiщених на депозитному 
рахунку в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» пiд 6,5% рiчних. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2015 р.) - 1 558 671 тис. 
грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 1,92 % 
3. Дата прийняття рiшення: 06.02.2017 
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Спостережна рада АБ "ЕКСПРЕС-
БАНК" 
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 29830939.6 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн): 1408493 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 2.12 
Предмет правочину: продовження строку дiї договору банкiвського строкового вкладу (депозиту) 
Дата розмiщення особливої iнформацiї в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї: 
07.02.2017 
Веб-сайт товариства, на якому розмiщена iнформацiя: www.expres-bank.ua  
Опис: Вiдповiдно до витягу з протоколу №3 вiд 06.02.2017р., Спостережна рада АБ "ЕКСПРЕС-
БАНК" прийняла рiшення про схвалення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть. 
Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину: продовження строку дiї договору банкiвського строкового вкладу (депозиту).  
Прiзвище iм’я по-батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: Дворецький Iгор 
Володимирович. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: 
вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» є афiлiйована 
особа акцiонера АБ "ЕКСПРЕС-БАНК". 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: продовження по 08.04.2020 р. включно термiну дiї Договору 
банкiвського строкового вкладу (депозиту) в сумi 1 100 000,00 доларiв США (еквiвалент в гривнi – 
29 830 939,60 грн., курс НБУ на 31.01.2017р. - 27,119036 грн.) пiд 6,5% рiчних (протокол засiдання 
Правлiння банку №9 вiд 31.01.2017р.).  
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2016 р.) - 1 408 493 тис. 
грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, 



до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 2,12 % 
4. Дата прийняття рiшення: 11.07.2017 
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Спостережна рада АБ «ЕКСПРЕС-
БАНК» 
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 28638368 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн): 1410257 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 2.03 
Предмет правочину: продовження строку депозитного вкладу за Договором банкiвського 
строкового вкладу (депозиту). 
Дата розмiщення особливої iнформацiї в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї: 
12.07.2017 
Веб-сайт товариства, на якому розмiщена iнформацiя: www.expres-bank.ua 
Опис: Вiдповiдно до витягу з Протоколу №22 вiд 11.07.2017р., Спостережна рада АБ «ЕКСПРЕС-
БАНК» прийняла рiшення про схвалення вчиненого правочину, щодо якого є заiнтересованiсть. 
Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину: продовження строку депозитного вкладу за Договором банкiвського 
строкового вкладу (депозиту).  
Прiзвище iм’я по-батьковi фiзичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: Дворецький Iгор 
Володимирович. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: 
вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» є афiлiйована 
особа акцiонера АБ «ЕКСПРЕС-БАНК. 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: продовження строку депозитного вкладу по 08.12.2021р., включно за 
Договором банкiвського строкового вкладу (депозиту) №578396-10.32/23В/0001 вiд 30.06.2016р. в 
сумi 1 100 000,00 доларiв США (еквiвалент в гривнi – 28 638 368,00 грн., курс НБУ на 21.06.2017р. 
- 26,034880 грн.) пiд 6,5% рiчних (протокол засiдання Правлiння банку №41 вiд 21.06.2017р.). 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2016 р.) – 1 410 257 тис. 
грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 2,03 % 
5. Дата прийняття рiшення: 11.07.2017 
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Спостережна рада АБ «ЕКСПРЕС-
БАНК» 
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 39120180 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн): 1410257 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 2.77 
Предмет правочину: продовження строку депозитного вкладу СТзДВ «Захiд-Резерв» за Договором 
банкiвського вкладу. 
Дата розмiщення особливої iнформацiї в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї: 
12.07.2017 
Веб-сайт товариства, на якому розмiщена iнформацiя: www.expres-bank.ua 
Опис: Вiдповiдно до витягу з протоколу №22 вiд 11.07.2017р., Спостережна рада АБ «ЕКСПРЕС-
БАНК» прийняла рiшення про схвалення вчиненого правочину, щодо якого є заiнтересованiсть. 
Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину: продовження строку депозитного вкладу СТзДВ «Захiд-Резерв» за Договором 
банкiвського вкладу. 
Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: Страхове 
товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Захiд - Резерв", мiсцезнаходження: Україна, 78200, 
Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С.Петлюри, буд. 13, код за ЄДРПОУ 13647967. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: 



вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» є 
афiлiйованою особою акцiонера АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: продовження строку депозитного вкладу по 08.12.2021р., включно за 
Договором №14-11/д банкiвського вкладу вiд 09.09.2011р., в сумi 1 500 000,00 доларiв США 
(еквiвалент в гривнi – 39 120 180,00 грн., курс НБУ на 29.06.2017р. - 26,080120 грн.), пiд 6,5% 
рiчних (протокол засiдання Правлiння банку №44 вiд 29.06.2017р.).  
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2016 р.) – 1 410 257 тис. 
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) - 2,77 % 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 

86463 127127 56119 70408 142582 197535 

будівлі та 
споруди 

78715 89413 20270 35676 98985 125089 

машини та 
обладнання 

4253 13234 0 128 4253 13362 

транспортні 
засоби 

1040 13353 3293 3263 4333 16616 

земельні ділянки 0 6 32401 30978 32401 30984 

інші 2455 11121 155 363 2610 11484 

2. Невиробничого 
призначення: 

192949 170713 0 0 192949 170713 

будівлі та 
споруди 

683 1337 0 0 683 1337 

машини та 
обладнання 

19 11 0 0 19 11 

транспортні 
засоби 

1 0 0 0 1 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 
нерухомість 

168211 147257 0 0 168211 147257 

інші 0 0 0 0 24350 22108 

Усього 279412 297840 56119 70408 335531 368248 

Опис 

Амортизацiя розраховується за лiнiйним методом протягом таких очiкуваних строкiв корисної 
служби: будiвлi - 50 рокiв, меблi та iнвентар вiд 2 до 20 рокiв, комп’ютери та офiсне обладнання 
вiд 5 до 11 рокiв, транспортнi засоби вiд 8 до 10 рокiв. Строки корисної служби активiв 
переглядаються i вiдповiдним чином коригуються в кiнцi кожного фiнансового року. Основнi 
засоби банку пiдтримуються у робочому станi, за необхiднiстю проводяться поточнi ремонтi 
будiвель, машин та обладнання, технiчнi огляди транспортних засобiв, профiлактика iнших 
основних засобiв. Сума нарахованого зносу по основним засобам за звiтний рiк складає – 6 154 
тис. грн., iнвестицiйної нерухомостi – 3 649 тис. грн. При фiзичному або моральному зносi, у 
випадку пониження ступеню використання адмiнiстрацiєю приймаються рiшення про списання 
або реалiзацiю неефективно використаних основних засобiв. При невикористаннi майна банк 
переводить об’єкти основних засобiв на консервацiю. Залишкова вартiсть виробничих основних 
засобiв, що тимчасово не використовуються на кiнець 2017 року складає 3 059 тис. грн., в т. ч. 
будiвлi – 2 456 тис. грн., комп’ютери та офiсне обладнання 323 тис. грн., меблi та iнвентар – 280 
тис. грн. Основнi засоби, отриманi в оперативну оренду облiковуються по балансовiй вартостi на 
рахунках управлiнського облiку. Нарахування амортизацiї здiйснюється орендодавцем. Тому у 
графi орендованi основнi засоби вказана балансова вартiсть. Первiсна вартiсть основних засобiв 
залишкова вартiсть якiх дорiвнює нулю – 158 093 тис. грн. Основних засобiв переданих в заставу 
та вилучених з експлуатацiї на продаж не має. Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, стосовно якої є 
передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження – 372 
тис. грн. (Дарницьким районним судом м. Києва накладений арешт на квартиру №292 в будинку 
№43 по вул. А. Ахматової в м. Києвi згiдно ухвали №2-4059/06 вiд 09.08.2006р.)  
Операцiй по вiдчуженню активiв Банку, що становить п’ятдесят i бiльше вiдсоткiв майна Банку, 



згiдно рiшення загальних зборiв учасникiв Банку, у поточному роцi Банк не здiйснював. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 
Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 
Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними 
паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 
кожним випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН 
(за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

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

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов’язання та 
забезпечення 

X 3065773 X X 

Усього зобов’язань та 
забезпечень 

X 3065773 X X 

Опис: 

Зобов’язання Банку включають отриманi кредити, податковi зобов’язання та iншi 
зобов’язання. Iншi зобов’язання в свою чергу складаються з коштiв клiєнтiв, коштiв на 
кореспондентських рахунках банкiв, нарахованих витрат, доходiв майбутнiх перiодiв, 
нарахувань за невикористаними вiдпустками, кредитових сум до з’ясування та iншого.  

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 



№
 

з/
п 

Дата 
прийня

ття 
рішенн

я 

Найменування 
уповноваженог

о органу, що 
прийняв 
рішення 

Ринков
а 

вартіст
ь майна 

або 
послуг, 

що є 
предмет

ом 
правоч

ину 
(тис. 
грн) 

Вартіст
ь 

активів 
емітент

а за 
даними 
останнь

ої 
річної 

фінансо
вої 

звітност
і (тис. 
грн) 

Співвіднош
ення 

ринкової 
вартості 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину, 
до вартості 

активів 
емітента за 

даними 
останньої 

річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
розміщення 

особливої 
інформації в 

загальнодосту
пній 

інформаційні
й базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 
товариства, на 

якому розміщена 
інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
30.01.20

17 

Спостережна 
рада АКБ 

«IНДУСТРIАЛБ
АНК»  

43508 2838188 1.53 

Пролонгацiя 
кредиту АБ 
"ЕКСПРЕС-

БАНК"  

31.01.2017 
http://www.industrial

bank.ua 

Опис: 

30.01.2017 р. Спостережна рада АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла рiшення про надання згоди на вчинення 
правочину iз заiнтересованiстю. 

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 1,6 млн. доларiв США (еквiвалент в гривнi 43508 тис.грн; курс НБУ на 30.01.17 – 27,192242). 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2015 р.) - 2838188 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 1,53 %. 
Iстотнi умови правочину, а саме: 

Предмет правочину: пролонгацiя кредиту АБ "ЕКСПРЕС-БАНК". 
Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК", Україна, 03049, м. Київ, Повiтрофлотський проспект, 25, 
код за ЄДРПОУ 20053145. 

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 
3 статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» власник iстотної участi та член Спостережної ради АКБ 

«IНДУСТРIАЛБАНК» разом з афiлiйованими особами є власником iстотної участi в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 

2 
28.02.20

17 

Спостережна 
рада АКБ 

«IНДУСТРIАЛБ
АНК»  

43286 2838188 1.53 

Пролонгацiя 
кредиту АБ 
"ЕКСПРЕС-

БАНК". 

01.03.2017 
http://www.industrial

bank.ua 

Опис: 

28.02.2017 р. Спостережна рада АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла рiшення про надання згоди на вчинення 
правочину iз заiнтересованiстю. 

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 1,6 млн. доларiв США (еквiвалент в гривнi 43286 тис.грн; курс НБУ на 28.02.17 – 27,053672). 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2015 р.) - 2838188 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 1,53 %. 
Iстотнi умови правочину, а саме: 

Предмет правочину: пролонгацiя кредиту АБ "ЕКСПРЕС-БАНК". 
Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК", Україна, 03049, м. Київ, Повiтрофлотський проспект, 25, 
код за ЄДРПОУ 20053145. 

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 
3 статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» власник iстотної участi та член Спостережної ради АКБ 

«IНДУСТРIАЛБАНК» разом з афiлiйованими особами є власником iстотної участi в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 

3 28.04.20 Спостережна 42482 2788217 1.52 Пролонгацiя 03.05.2017 http://www.industrial



№
 

з/
п 

Дата 
прийня

ття 
рішенн

я 

Найменування 
уповноваженог

о органу, що 
прийняв 
рішення 

Ринков
а 

вартіст
ь майна 

або 
послуг, 

що є 
предмет

ом 
правоч

ину 
(тис. 
грн) 

Вартіст
ь 

активів 
емітент

а за 
даними 
останнь

ої 
річної 

фінансо
вої 

звітност
і (тис. 
грн) 

Співвіднош
ення 

ринкової 
вартості 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину, 
до вартості 

активів 
емітента за 

даними 
останньої 

річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
розміщення 

особливої 
інформації в 

загальнодосту
пній 

інформаційні
й базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 
товариства, на 

якому розміщена 
інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 рада АКБ 
«IНДУСТРIАЛБ

АНК»  

кредиту АБ 
"ЕКСПРЕС-

БАНК" 

bank.ua 

Опис: 

28.04.2017 р. Спостережна рада АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла рiшення про надання згоди на вчинення 
правочину iз заiнтересованiстю. 

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 1,6 млн. доларiв США (еквiвалент в гривнi 42482 тис.грн; курс НБУ на 28.04.17 – 26,551453). 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2016 р.) - 2788217 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 1,52 %. 
Iстотнi умови правочину, а саме: 

Предмет правочину: пролонгацiя кредиту АБ "ЕКСПРЕС-БАНК". 
Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК", Україна, 03049, м. Київ, Повiтрофлотський проспект, 25, 
код за ЄДРПОУ 20053145. 

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 
3 статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» власник iстотної участi та член Спостережної ради АКБ 

«IНДУСТРIАЛБАНК» разом з афiлiйованими особами є власником iстотної участi в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 

4 
29.09.20

17 

Спостережна 
рада АКБ 

«IНДУСТРIАЛБ
АНК» 

82486 2788217 2.96 

Є майновi 
iнтереси, що 

не 
суперечать 

закону, 
пов'язанi з 

володiнням, 
користуванн

ям i 
розпорядже

нням 
майном 

02.10.2017 
http://www.industrial

bank.ua 

Опис: 

29.09.2017 Спостережна рада АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла рiшення про надання згоди на вчинення 
правочину iз заiнтересованiстю.  
Iстотнi умови правочину, а саме: 

Предмет правочину: є майновi iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi з володiнням, користуванням i 
розпорядженням майном. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: Страхове товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю "Захiд-Резерв", 78200, Україна, Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13, код 

ЄДРПОУ 13647967. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 



№
 

з/
п 

Дата 
прийня

ття 
рішенн

я 

Найменування 
уповноваженог

о органу, що 
прийняв 
рішення 

Ринков
а 

вартіст
ь майна 

або 
послуг, 

що є 
предмет

ом 
правоч

ину 
(тис. 
грн) 

Вартіст
ь 

активів 
емітент

а за 
даними 
останнь

ої 
річної 

фінансо
вої 

звітност
і (тис. 
грн) 

Співвіднош
ення 

ринкової 
вартості 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину, 
до вартості 

активів 
емітента за 

даними 
останньої 

річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
розміщення 

особливої 
інформації в 

загальнодосту
пній 

інформаційні
й базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 
товариства, на 

якому розміщена 
інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" афiлiйованiй особi члена Спостережної ради Банку належить 
98,5% акцiй СТзДВ «Захiд-Резерв». 

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 
законодавства: 82 486 тис. грн. 

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2016 р.): 2 788 217 тис. грн.  
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 

Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 2,96 %. 
Iншi iстотнi умови правочину: Договiр добровiльного страхування майна вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ.  

5 
29.09.20

17 

Спостережна 
рада АКБ 

«IНДУСТРIАЛБ
АНК»  

82486 2788217 2.96 

Є майновi 
iнтереси, що 

не 
суперечать 

закону, 
пов'язанi з 

володiнням, 
користуванн

ям i 
розпорядже

нням 
майном. 

02.10.2017 
http://www.industrial

bank.ua 

Опис: 

29.09.2017 Спостережна рада АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла рiшення про надання згоди на вчинення 
правочину iз заiнтересованiстю.  
Iстотнi умови правочину, а саме: 

Предмет правочину: є майновi iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi з володiнням, користуванням i 
розпорядженням майном. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: Страхове товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю "Захiд-Резерв", 78200, Україна, Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13, код 

ЄДРПОУ 13647967. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 
3 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" афiлiйованiй особi члена Спостережної ради Банку належить 

98,5% акцiй СТзДВ «Захiд-Резерв». 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 

законодавства: 82 486 тис. грн. 
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2016 р.): 2 788 217 тис. грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 2,96 %. 

Iншi iстотнi умови правочину: Договiр добровiльного страхування майна вiд техногенних ризикiв та протиправних дiй 
третiх осiб.  

6 
24.10.20

17 
Спостережна 

рада АКБ 
29055 2788217 1.04 

Є майновi 
iнтереси, що 

25.10.2017 
http://www.industrial

bank.ua 



№
 

з/
п 

Дата 
прийня

ття 
рішенн

я 

Найменування 
уповноваженог

о органу, що 
прийняв 
рішення 

Ринков
а 

вартіст
ь майна 

або 
послуг, 

що є 
предмет

ом 
правоч

ину 
(тис. 
грн) 

Вартіст
ь 

активів 
емітент

а за 
даними 
останнь

ої 
річної 

фінансо
вої 

звітност
і (тис. 
грн) 

Співвіднош
ення 

ринкової 
вартості 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину, 
до вартості 

активів 
емітента за 

даними 
останньої 

річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
розміщення 

особливої 
інформації в 

загальнодосту
пній 

інформаційні
й базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 
товариства, на 

якому розміщена 
інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«IНДУСТРIАЛБ
АНК» 

не 
суперечать 

закону, 
пов'язанi з 

володiнням, 
користуванн

ям i 
розпорядже

нням 
майном. 

Опис: 

24.10.2017 Спостережна рада АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла рiшення про надання згоди на вчинення 
правочину iз заiнтересованiстю. Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: є майновi iнтереси, що не 

суперечать закону, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном. Повне найменування, 
мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: Страхове товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Захiд-

Резерв", 78200, Україна, Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13, код ЄДРПОУ 13647967. Iнформацiя 
щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 
Закону України "Про акцiонернi товариства" афiлiйованiй особi члена Спостережної ради Банку належить 98,5% акцiй 

СТзДВ «Захiд-Резерв». Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 29 055 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

(2016 р.): 2 788 217 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1,04 %. Iншi 

iстотнi умови правочину: Договiр добровiльного страхування майна вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ.  

7 
24.10.20

17 

Спостережна 
рада АКБ 

«IНДУСТРIАЛБ
АНК» 

29055 2788217 1.04 

Є майновi 
iнтереси, що 

не 
суперечать 

закону, 
пов'язанi з 

володiнням, 
користуванн

ям i 
розпорядже

нням 
майном 

25.10.2017 
http://www.industrial

bank.ua 

Опис: 

24.10.2017 Спостережна рада АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла рiшення про надання згоди на вчинення 
правочину iз заiнтересованiстю. Iстотнi умови правочину, а саме: Предмет правочину: є майновi iнтереси, що не 

суперечать закону, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном. Повне найменування, 
мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: Страхове товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Захiд-

Резерв", 78200, Україна, Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13, код ЄДРПОУ 13647967. Iнформацiя 



№
 

з/
п 

Дата 
прийня

ття 
рішенн

я 

Найменування 
уповноваженог

о органу, що 
прийняв 
рішення 

Ринков
а 

вартіст
ь майна 

або 
послуг, 

що є 
предмет

ом 
правоч

ину 
(тис. 
грн) 

Вартіст
ь 

активів 
емітент

а за 
даними 
останнь

ої 
річної 

фінансо
вої 

звітност
і (тис. 
грн) 

Співвіднош
ення 

ринкової 
вартості 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину, 
до вартості 

активів 
емітента за 

даними 
останньої 

річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
розміщення 

особливої 
інформації в 

загальнодосту
пній 

інформаційні
й базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 
товариства, на 

якому розміщена 
інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 
Закону України "Про акцiонернi товариства" афiлiйованiй особi члена Спостережної ради Банку належить 98,5% акцiй 

СТзДВ «Захiд-Резерв». Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства: 29 055 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

(2016 р.): 2 788 217 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1,04 %. Iншi 

iстотнi умови правочину: Договiр добровiльного страхування майна вiд техногенних ризикiв та протиправних дiй 
третiх осiб. 

8 
02.11.20

17 

Спостережна 
рада АКБ 

«IНДУСТРIАЛБ
АНК» 

54895 2788217 1.97 

Є майновi 
iнтереси, що 

не 
суперечать 

закону, 
пов'язанi з 

володiнням, 
користуванн

ям i 
розпорядже

нням 
майном. 

03.11.2017 
http://www.industrial

bank.ua 

Опис: 

02.11.2017 Спостережна рада АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла рiшення про надання згоди на вчинення 
правочину iз заiнтересованiстю.  
Iстотнi умови правочину, а саме: 

Предмет правочину: є майновi iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi з володiнням, користуванням i 
розпорядженням майном. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: Страхове товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю "Захiд-Резерв", 78200, Україна, Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13, код 

ЄДРПОУ 13647967. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 
3 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" афiлiйованiй особi члена Спостережної ради Банку належить 

98,5% акцiй СТзДВ «Захiд-Резерв». 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 

законодавства: 54 895 тис. грн. 
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2016 р.): 2 788 217 тис. грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1,97 %. 

Iншi iстотнi умови правочину: Договiр добровiльного страхування майна вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних 
явищ.  

9 
02.11.20

17 

Спостережна 
рада АКБ 
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№
 

з/
п 

Дата 
прийня

ття 
рішенн

я 

Найменування 
уповноваженог

о органу, що 
прийняв 
рішення 

Ринков
а 

вартіст
ь майна 

або 
послуг, 

що є 
предмет

ом 
правоч

ину 
(тис. 
грн) 

Вартіст
ь 

активів 
емітент

а за 
даними 
останнь

ої 
річної 

фінансо
вої 

звітност
і (тис. 
грн) 

Співвіднош
ення 

ринкової 
вартості 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину, 
до вартості 

активів 
емітента за 

даними 
останньої 

річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
розміщення 

особливої 
інформації в 

загальнодосту
пній 

інформаційні
й базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 
товариства, на 

якому розміщена 
інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АНК» суперечать 
закону, 

пов'язанi з 
володiнням, 
користуванн

ям i 
розпорядже

нням 
майном 

Опис: 

02.11.2017 Спостережна рада АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняла рiшення про надання згоди на вчинення 
правочину iз заiнтересованiстю.  
Iстотнi умови правочину, а саме: 

Предмет правочину: є майновi iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi з володiнням, користуванням i 
розпорядженням майном. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: Страхове товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю "Захiд-Резерв", 78200, Україна, Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13, код 

ЄДРПОУ 13647967. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 
3 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" афiлiйованiй особi члена Спостережної ради Банку належить 

98,5% акцiй СТзДВ «Захiд-Резерв». 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 

законодавства: 54 895 тис. грн. 
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2016 р.): 2 788 217 тис. грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1,97 %. 

Iншi iстотнi умови правочину: Договiр добровiльного страхування майна вiд техногенних ризикiв та протиправних дiй 
третiх осiб.  



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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) у 

загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

30.01.2017 31.01.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

28.02.2017 01.03.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

21.04.2017 24.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

21.04.2017 24.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

22.04.2017 24.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

28.04.2017 03.05.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

21.06.2017 22.06.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

29.09.2017 02.10.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

24.10.2017 25.10.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

26.10.2017 27.10.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

02.11.2017 03.11.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

29.11.2017 30.11.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

05.12.2017 06.12.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

18.12.2017 19.12.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

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

товариство “КПМГ АУДИТ” 

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

31032100 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
вул. Московська, 32/2, 17-й 
поверх 01010 Київ, Україна  



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

№2397 26.01.2001 

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

№344 серiя П №000344 
25.01.2016 до 24.12.2020 р. 

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

№0653 
22.12.2016 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 
01.01.2017 
31.12.2017 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) вiдсутнiй 

Номер та дата договору на проведення аудиту 
№ 121-SA/2017 

13.10.2017 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
13.10.2017 
15.06.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 17.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 1500000 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

Звiт незалежних аудиторiв 
щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства акцiонерного комерцiйного банку «Iндустрiалбанк», 
• ЄДРПОУ: 13857564, юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7; 
дата державної реєстрацiї: 16 жовтня 1991 р.; останнi змiни до статуту:  
23 березня 2018 р.; 
• основнi види дiяльностi за КВЕД-2010: 64.19 Iншi види грошового посередництва;  
• Перелiк акцiонерiв, якi є власниками 5% i бiльше акцiй на 31 грудня 2017 р. та на дату цього Звiту незалежних 
аудиторiв:  
¬Фiзичнi особи:  
¬DVORETSKYY ROZA (Дворецька Роза) – 48,3%; 
¬Юридичнi особи:  
¬Страхове товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Захiд-Резерв» - 17,2%; мiсцезнаходження: Україна, Iвано- 
Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С.Петлюри, буд.13 
¬Публiчне акцiонерне товариство «Укртранснафта» - 5,0%; мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Московська, 
32/2; 
¬Iншi – 29,5%; 
Правлiнню Публiчного акцiонерного товариства акцiонерного комерцiйного банку «Iндустрiалбанк» 
Думка 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства акцiонерного комерцiйного банку 
«Iндустрiалбанк» (далi – «Банк»), що додається, яка включає звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 р., звiт про 
прибутки та збитки, звiт про сукупний дохiд, звiт про змiни у власному капiталi i звiт про рух грошових коштiв за рiк, 
що закiнчився на зазначену дату, та примiтки, якi включають стислий виклад важливих аспектiв облiкової полiтики та 
iншу пояснювальну iнформацiю. 
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 
Банку на 31 грудня 2017 р. та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»). 
Основа для думки 
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА»), затверджених у якостi нацiональних 
стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 344 вiд 4 травня 2017 р. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з 
цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудиторiв за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є 
незалежними по вiдношенню до Банку згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних 
стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту 
фiнансової звiтностi, та виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, 
що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 
Ключовi питання аудиту 
Ключовi питання аудиту – це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого 
аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались в контекстi нашого аудиту фiнансової 
звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 
щодо цих питань. 



? 
Знецiнення кредитiв клiєнтам 
Див. примiтку 10 (Кредити клiєнтам) до фiнансової звiтностi. 
Ключове питання аудиту  
Аудиторськi процедури щодо ключового питання аудиту 
Резерв пiд знецiнення кредитiв клiєнтiв вiдображає оцiнки управлiнського персоналу, щодо понесених збиткiв по 
кредитам клiєнтiв. В рамках проведення вiдповiдних оцiнок, управлiнськiй персонал застосовує судження та 
припущення, використання яких значною мiрою впливає на визначення розмiру резерву пiд знецiнення кредитiв 
клiєнтам. 
У зв’язку iз суттєвiстю кредитiв клiєнтам (54% вiд загальних активiв) та пов’язаної невизначеностi у судженнях, 
оцiнка знецiнення кредитiв клiєнтам вважається ключовим питанням аудиту. Нашi аудиторськi процедури включали 
оцiнку методологiї, параметрiв розрахунку та суджень, що використовувались банком в розрахунку знецiнення, 
визначеного на колективнiй основi, та визначення адекватностi резервiв щодо iндивiдуально знецiнених виданих 
кредитiв, на основi прогнозу майбутнього грошового потоку, в тому числi при реалiзацiї застави. 
Ми порiвняли припущення Банку по знецiненню на колективнiй та iндивiдуальнiй основах iз зовнiшнiми даними по 
iндустрiї та економiцi, а також нашими власними оцiнками параметрiв даних розрахункiв. Як частина цього ми 
прискiпливо оцiнили проведенi Банком змiни щодо оцiнок i припущень по iсторiї збиткiв, оцiнцi застави, ставок 
дисконтування та зовнiшнiх економiчних факторiв та взяли до уваги вплив цих факторiв на оцiнку знецiнення. 
Для вибiрки заборгованостей, що були суб’єктом оцiнки знецiнення на iндивiдуальнiй основi та фокусуючись на тих, 
що мали найбiльший потенцiйних вплив на фiнансову звiтнiсть, ми додатково оцiнювали обґрунтування майбутнiх 
грошових потокiв, включно з вартiстю реалiзацiї застави на основi нашого розумiння, а також iз урахуванням наявної 
ринкової iнформацiї. 
Наше тестування знецiнення кредитiв на колективнiй основi включало перевiрку розрахункiв згiдно з моделлю 
знецiнення, а також проведення аналiзу внесеної в модель iнформацiї для того, щоб оцiнити адекватнiсть моделi 
оцiнки знецiнення кредитiв на колективнiй основi. Припущення, використанi в моделi, були критично оцiненi та 
порiвнянi iз нашим розумiнням Банку. Ми оцiнили методологiю Банку, що була використана для розрахунку 
схильностi рiзних категорiй клiєнтiв виходити з та входити у дефолт, та розрахували данi коефiцiєнти на основi 
реальної iсторичної iнформацiї самого Банку. Для оцiнки адекватностi коефiцiєнтiв використаних у колективнiй 
оцiнцi знецiнення кредитiв, розрахованi нами коефiцiєнти були порiвнянi iз тими, що використовувались Банком.  
Також ми провели процедури щодо оцiнки того, чи розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно розкривають вплив 
кредитного ризику. 
Безперервнiсть дiяльностi 
Див. примiтку 4 (Основнi положення облiкової полiтики – Безперервнiсть дiяльностi) до фiнансової звiтностi. 
Ключове питання аудиту  
Аудиторськi процедури щодо ключового питання аудиту 
Вiдповiдно до вимог МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» фiнансова звiтнiсть пiдготовлюється на основi 
принципу безперервної дiяльностi. 
Судження, щодо безперервностi дiяльностi виступає фундаментальним принципом пiдготовки фiнансової звiтностi. У 
вiдповiдностi до припущень про безперервнiсть дiяльностi суб’єкт зазвичай розглядається як такий, що продовжує 
свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому без намiру чи необхiдностi в лiквiдацiї, припиненню чи обмеженню 
операцiй. Вiдповiдно активи i зобов’язання облiковуються на основi того, що суб’єкт зможе виконувати свої 
зобов’язання i реалiзувати свої активи в рамках нормальної дiяльностi. 
Станом на 31 грудня 2017 р. Банк працює в умовах дiї Плану реструктуризацiї, розробленого з метою виконання 
вимог Нацiонального банку України (далi – «НБУ») щодо докапiталiзацiї та приведення його дiяльностi у 
вiдповiднiсть до вимог законодавства та нормативно-правових актiв НБУ щодо операцiй з пов’язаними з Банком 
особами (далi- «Плани»). 
Станом на 31 грудня 2017 р. Банк порушує нормативне значення максимального розмiру кредитного ризику на одного 
контрагента Н7,та порушує лiмiт валютної позицiї Л13-1. 
Оцiнка управлiнського персоналу Банка припущень щодо принципу безперервностi дiяльностi пов’язана з 
застосуванням суб’єктивного судження в конкретний момент часу, щодо результатiв майбутнiх подiй чи умов якi 
являються невизначеними i тому є ключовим питанням аудиту.  
Аудиторськi процедури, щодо прийнятностi застосування принципу безперервної дiяльностi по вiдношенню до 
фiнансової звiтностi станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., а також наявностi або вiдсутностi суттєвої 
невизначеностi стосовно спроможностi Банку продовжувати свою дiяльнiсть безперервно, включали: 
- аналiз виконання погоджених заходiв щодо дотримання нормативiв НБУ згiдно затверджених планiв; 
- перерахунок нормативiв НБУ вiдповiдно до Методики розрахунку економiчних нормативiв регулювання дiяльностi 
банкiв в Українi. 
Щодо порушення Банком лiмiту Л13-1, ми перевiрили причину порушення. Додатково ми здiйснили аналiз стратегiї 
Банку щодо приведення лiмiту Л13-1 у вiдповiднiсть iз вимогами НБУ. 
Приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» 
Див. примiтку 1 (Основна дiяльнiсть) до фiнансової звiтностi. 
Ключове питання аудиту  
Аудиторськi процедури щодо ключового питання аудиту 



У 2017 роцi акцiонери Банку прийняли рiшення про приєднання iншого банку - АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 1 грудня 2017 
р. вiдбулося злиття АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» i Банку. 
Керiвництвом Банку було здiйснено вибiр облiкової полiтики, щодо облiку вiдповiдного приєднання за балансовою 
вартiстю. 
Дане питання було одним iз ключових питань аудиту у зв’язку з значним впливом вiдповiдного приєднання на 
фiнансову звiтнiсть Банку.  
Аудиторськi процедури, щодо приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» включали: 
- аналiз вибраного пiдходу управлiнського персоналу щодо обраного методу облiку приєднання пiдприємств пiд 
спiльним контролем; 
- аналiз фактiв переходу контролю над АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» станом на 1 грудня 2017 р.; 
- Стосовно кредитiв АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», ми провели оцiнку обґрунтованостi суми i строку очiкуваних грошових 
потокiв, включаючи вартiсть застави. Там, де це було можливо, ми порiвняли припущення i оцiнки, здiйсненi 
управлiнським персоналом, з наявною iнформацiєю, отриманою iз зовнiшнiх джерел. Ми також провели iншi 
процедури, як зазначено в ключовому питаннi аудиту по Знецiненню кредитiв клiєнтам щодо кредитiв АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК» станом на 1 грудня 2017 р.; 
- Ми перевiрили оцiнку справедливої вартостi iнвестицiй АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» на момент об’єднання. 
Ми провели оцiнку того, чи належним чином у фiнансовiй звiтностi вiдображена iнформацiя по об’єднанню бiзнесу. 
Iнша iнформацiя 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя включає iнформацiю, що 
розкривається та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – Комiсiя), але не 
включає фiнансову звiтнiсть та наш аудиторський висновок щодо неї. 
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не надаємо висновку щодо 
впевненостi у будь-якiй формi щодо даної iнформацiї. 
У зв’язку з проведенням нами аудиту фiнансової звiтностi наш обов’язок складає ознайомлення з iншою iнформацiєю 
i розгляд при цьому питання, чи iснують суттєвi невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або 
нашими знаннями, що були отриманi в ходi аудиту, i чи не включає iнша iнформацiя можливих суттєвих викривлень. 
Якщо, виходячи iз роботи, яка була виконана нами по iншiй iнформацiї, що була отримана до дати нашого звiту 
незалежних аудиторiв, ми дiйшли до висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми повиннi 
повiдомити про це. У нас немає нiчого для повiдомлення в цьому вiдношеннi. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 
МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 
забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Банку 
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 
бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити 
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 
Банку. 
Вiдповiдальнiсть аудиторiв за аудит фiнансової звiтностi 
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудиторiв, що мiстить нашу думку. Обґрунтована 
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди 
виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на 
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм 
протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 
— iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, 
розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що 
є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може 
включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього 
контролю; 
— отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських 
процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього 
контролю Банку; 
— оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних 
розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
— доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи 
iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Банку 



продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудиторiв до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у 
фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки 
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудиторiв. Втiм, майбутнi подiї або умови 
можуть примусити Банк припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 
— оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, 
чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного 
вiдображення. 
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями, iнформацiю про 
запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки 
заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi 
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись 
такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми 
визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є 
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудиторiв, крiм випадкiв, якщо законодавчим 
чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми 
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення 
можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 
Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги 
Аудит проводився у перiод з 13 жовтня 2017 р. по XX квiтня 2018 р. Аудит був проведений на основi: Договору 
№121-SA/2017 вiд 13 жовтня 2017 р.  
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за дотримання Банком юридичних та нормативних вимог, включаючи 
вимоги, встановленi Комiсiєю. Вiдповiдно до рiшення Комiсiї № 160 вiд 12 лютого 2013 р., в рамках нашого аудиту 
фiнансової звiтностi, ми зобов’язанi звiтувати про iншi правовi та регулятивнi вимоги, включаючи: 
1)Опис питань i висновки, яких дiйшов аудитор, щодо: 
• вiдповiдностi розмiру власного капiталу за даними фiнансової звiтностi Банку станом на 31 грудня 2017 р., та за 
перiод що закiнчився на цю дату, вимогам, установленим нормативно-правовими актами Комiсiї; 
• вiдповiдностi розмiру статутного капiталу установчим документам (опис оцiнки iз зазначенням форми внескiв); 
• формування та сплати статутного капiталу; 
• вiдсутностi у Банку прострочених зобов’язань щодо сплати податкiв (наявнiсть/вiдсутнiсть податкового боргу) та 
зборiв, несплачених штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку 
цiнних паперiв. 
2) Iнформацiю стосовно напрямiв використання коштiв, що внесенi для формування статутного капiталу Банку, що 
вiдповiдно до статуту має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв з дати створення або з дати 
внесення змiн до статуту щодо основних видiв дiяльностi пiдприємства. 
3)Iнформацiю щодо пов’язаних осiб Банку, якi було встановлено аудитором в процесi виконання процедур аудиту 
фiнансової звiтностi. 
4) Iнформацiю про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов’язань, ймовiрнiсть визнання яких на 
балансi є достатньо високою. 
5) Iнформацiю про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте 
можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Банку. 
6)Iнформацiю про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Банку у 
майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу. 
7)Iншу фiнансову iнформацiю вiдповiдно до законодавства. 
Результати наших процедур наведенi нижче:  
1)Станом на 31 грудня 2017 р. власний капiтал Банку складає 1 257 154 тис. грн., в тому числi: 
- статутний капiтал – 607 798 тис. грн. 
- незареєстрований статутний капiтал – 248 768 тис. грн. 
- додатковий сплачений капiтал – 8 022 тис. грн. 
- резерви переоцiнки – 590 тис. грн. 
- резервнi та iншi фонди – 261 297 тис. грн. 
- нерозподiлений прибуток– 130 679 тис. грн. 
• Власний капiтал Банку, за даними фiнансової звiтностi станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., 
вiдповiдає вимогам, установленим нормативно-правовими актами Комiсiї. 
• Станом на 31 грудня 2017 р. Статутний капiтал Банку вiдповiдає установчим документам. Статутний капiтал Банку 
станом на 31 грудня 2017 р. сформований та внесений повнiстю виключно грошовими коштами в еквiвалентному 
розмiрi 607 798 тис. грн.  
• Грошовi внески до статутного капiталу у розмiрi 607 798 тис. грн. здiйснювались пiд час емiсiй акцiй банку, якi мали 
мiсце протягом 1990-2010 рокiв. 
• Остання емiсiя була здiйснена в 2010-му роцi, поповнення статутного капiталу здiйснювалось на суму: 
¬269,78 грн. (договiр купiвлi – продажу цiнних паперiв №РВА/0100/01/10/В вiд 15 липня 2010 р. - 82 шт. акцiй; 



меморiальний ордер №1_559 вiд 18 червня 2010 р.); 
¬47 130 783,14 грн. (договiр купiвлi – продажу цiнних паперiв №РВА/0100/02/10/В вiд 21 липня 2010 р. – 14 325 466 
шт. акцiй; платiжне доручення №63 вiд 21 липня 2010 р.). 
• Незареєстрований статутний капiтал представлений статутним капiталом АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», що передається.  
• Остання емiсiя статутного капiталу АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» здiйснена в 2009 роцi, шляхом спрямування чистого 
прибутку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» в розмiрi 59 735 тис. грн. на збiльшення статутного капiталу (вiдповiдно до 
протоколу №1 загальних зборiв акцiонерiв АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» вiд 22 квiтня 2009 р.). 
• 29 березня 2018 р. статутний капiтал АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» був зареєстрований Комiсiєю у складi статутного 
капiталу Банку, шляхом реєстрацiї випуску акцiй на суму 856 566 тис. грн. (реєстрацiйний номер Свiдоцтва 
116/1/2017, дата реєстрацiї 22 грудня 2017 р.). На дату цього Звiту незалежних аудиторiв Статутний капiтал складає 
856 566 тис. грн. 
• Станом на 31 грудня 2017 р. Банк не має нi прострочених зобов’язань щодо сплати податкiв (наявнiсть/вiдсутнiсть 
податкового боргу), нi несплачених штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому 
числi на ринку цiнних паперiв. 
Вiдповiдно до вимог рiшень Комiсiї №160 вiд 12 лютого 2013 р., ми розкриваємо наступну iнформацiю: 
2) Внески до статутного капiталу Банку були використанi на ведення статутної дiяльностi. 
3) Iнформацiя про операцiї та залишки коштiв з пов’язаними сторонами розкрита у примiтцi 31 до фiнансової 
звiтностi. 
4) Станом на 31 грудня 2017 р. Банк не має непередбачених активiв та/або зобов’язань, щодо визнання яких на балансi 
є цiлковита впевненiсть або ймовiрнiсть, крiм тих, що вiдображенi у звiтностi станом на та за рiк, що закiнчився 31 
грудня 2017 р. 
5) Не було подiй пiсля дати балансу, окрiм тих що розкритi в примiтцi 33 до фiнансової звiтностi , якi не знайшли 
вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Банку.  
6) Не було iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Банку. 
7)Не було пiдготовлено iнших фiнансових звiтiв вiдповiдно до Законiв України та положень Комiсiї, крiм рiчної 
фiнансової звiтностi та промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовленої вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi. 
Ми розглянули питання, наведенi вище, тiльки для обмежених цiлей, про якi йдеться у другому параграфi цього 
роздiлу.  
Керiвник завдання, за результатами якого випущений даний звiт незалежних аудиторiв:  
Пархоменко Ганна Валерiївна 
Сертифiкований аудитор 
Сертифiкат АПУ: № 0085 вiд 29 жовтня 2009 р. 
Заступник Директора, ПрАТ «КПМГ Аудит» 
17 квiтня 2018 р. 

д/н 

д/н 

д/н 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2017 3 2 

2 2016 2 1 

3 2015 1 0 

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

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

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

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

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

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 
 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

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

Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 
Так Ні 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

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

нi 

Інше (зазначити) д/н 

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

д/н 

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

д/н 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 6 

членів наглядової ради - акціонерів 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів 1 

членів наглядової ради - незалежних директорів 2 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) 
Спостережна рада Банку протягом 

звiтного року самооцiнку не 
проводила, що не передбаченно 



внутрiшнiми положеннями Банку. 

 

д/н 

 

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

127 

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

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  
В складi Спостережної ради Банку 

станом на кiнець 2017 року 
вiдсутнi комiтети. 

Інші (запишіть)  д/н 

 

д/н 

д/н 

 

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

Так 

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 
 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій   

X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  
 

X 

Інше (запишіть)  

Голова та члени Спостережної 
ради Банку здiйснюють свої 

повноваження на пiдставi 
договорiв з Банком на виконання 
повноважень. Розмiр заробiтної 

плати (щомiсячної грошової 
винагороди) Голови Спостережної 
ради за цивiльно – правовим або 

трудовим договором (контрактом) 
- 62500,00 грн., розмiр заробiтної 

плати (щомiсячної грошової 
винагороди) члена Спостережної 
ради за цивiльно – правовим або 

трудовим договором (контрактом) 
- 50000,00 грн.  

 



Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
 

Відсутність конфлікту інтересів  X 
 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): Бездоганна дiлова репутацiя, iншi вимоги, встановленi 
нормативними актами Нацiонального банку України. 

X 
 

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

 
Так Ні 

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

X 

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

X 

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

X 

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

X 
 

Інше (запишіть)  д/н 

 

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

ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 0 

 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань?  

 

Загальні 
збори 

акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

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



Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії 

Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Так Ні Ні 

 

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

 

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

 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) 
 

X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 
 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  

Статус посадових осiб визначений 
у Статутi Банку. У Банку також 
iснує Положення про виплату 
дивiдендiв, Облiкова полiтика, 

Кодекс корпоративного 
управлiння, Положення про 

Комiтети Банку та iншi внутрiшнi 
документи, передбаченi чинним 

законодавством. 



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

 

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 

базі даних 
НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Так Так Так Так 

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

Ні Так Ні Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи  

Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  

Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Ні Так Ні Так Так 

 

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

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

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  X 
 

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) 

Рiшенням Спостережної ради 
Банку було обрано Приватне 

акцiонерне товариство “КПМГ 
АУДИТ” аудитором для 



проведення перевiрки рiчної 
фiнансової звiтностi Банку за 2017 

рiк.  

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні) Так 

 
З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  

Останнiй раз у 2016 роцi Банк 
змiнював зовнiшнього аудитора. 

Аудитора було змiнено за 
результатами аудиторського 

тендеру на вимогу ст. 70 Закону 
України "Про банки i банкiвську 
дiяльнiсть", вiдповiдно до якої 

Банк має право укладати договори 
на проведення аудиторських 
перевiрок рiчної фiнансової 

звiтностi, консолiдованої 
фiнансової звiтностi з тiєю самою 
аудиторською фiрмою не бiльше, 
нiж сiм рокiв поспiль. Приватне 
акцiонерне товариство “КПМГ 
АУДИТ” здiйснює аудит Банку 

другий рiк поспiль. 

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

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 
 

Стороння компанія або сторонній консультант X 
 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) 

Центральний ОРВК м. Запорiжжя, 
ГУ Держ.працi в Запорiзькiй 

областi, УПФУ в 
Орджонiкiдзевському районi м. 
Запорiжжя, Запорiзькiй мiськiй 

центр зайнятостi, ФГВФО , 
Київський обласний центр 

зайнятостi, Iрпiнськiй мiськiй 
центр зайнятостi, ГУПТУ в 

Запорiзькiй областi. Управлiння 
ПФУ у Волноваському районi 
Донецької областi, ГУ ПФУ в 

Полтавскiй областi, Личакiвське 
об'єднане управлiння ПФУ м 



Львова, Олександрiйське 
об'єднане управлiння ПФУ в 

Кiровоградськiй областi, 
Знам’янське об'єднане управлiння 
ПФУ в Кiровоградськiй областi, 

ГУ ПФУкраїни в Харкiвськiй 
областi, ГУ ПФУ в Сумськiй 

областi, Пологiвське об'єднане 
управлiння ПФУ в Запорiзькiй 
областi, ГУ ПФУ в Запорiзькiй 
областi, Фастiвське Обєднанне 
управлiння ПФУ в Київськiй 

областi, ГУ ПФУ в Чернiгiвськiй 
областi, Мукачiвське об’єднанане 

управлiння ПФУ Закарпатської 
областi, Лебединське об'єднане 

управлiння ПФУ Сумської 
областi, УПФУ в Приморському 

районi м.Одеса, УПФУ в 
Київському районi м.Одеса, ГУ 

ПФУ в Одеськiй областi, 
Центральне об'єднане управлiння 
ПФУ в м.Києвi, Шевченкiвське 

об’єднане УПФУ у м.Запорiжжя, 
Примiське об’єднане УПФУ у 
м.Запорiжжя, Правобережне 

об’єднане УПФУ у м.Запорiжжя, 
Центральне об’єднане УПФУ у 

м.Запорiжжя, Стрийське ОУ ПФУ 
Львiвської областi, ГУ ПФУ в 

Закарпатськiй областi, ГУ ПФУ в 
Iвано-Франкiвськiй областi, ГУ 

ПФУ в Сумськiй областi, 
Смiлянське ОУ ПФУ Черкаської 

областi, УПФУ в м. Нова Каховка, 
Iзмаїльське ОУ ПФУ в Одеськiй 

областi Ренiйський вiддiл, ГУ 
ПФУ в Кiровоградськiй областi, 

Красноармiйське ОУ ПФУ 
Донецької областi, Криворiзьке 

пiвденне ОУ ПФУ 
Днiпропетровської областi, 

Правобережне ОУ ПФУ в м. 
Днiпрi, Криворiзьке центральне 

ОУ ПФУ Днiпропетровської 
областi, УПФУ в Запорiзькiй 

областi, Харкiвське примiське ОУ 
ПФУ Харкiвської областi, 

Змiївське ОУ ПФУ Харкiвської 
областi, Дергачiвське ОУ ПФУ 
Харкiвської областi, ГУ ПФУ в 

Харкiвськiй областi по 
Слобожанському ОУ, ГУ ПФУ в 

Харкiвськiй областi по 
Київському, Шевченкiвському, 

Московському, Iндустрiальному, 
Новобаварському, Слобiдському, 

Основ’янському, 
Немишлянському, 

Холодногорському районам, 
Личакiвське ОУ ПФУ м. Львова, 
Залiзничне ОУ ПФУ м. Львова, 
Галицьке ОУ ПФУ м. Львова, 



ПФУ в Сколiвському районi, 
Стрийське ОУ ПФУ Львiвської 
областi, Самбiрське ОУ ПФУ 

Львiвської областi, Городоцьке 
ОУ ПФУ Львiвської областi, 

Сокальське ОУ ПФУ Львiвської 
областi, ГУ ПФУ м. Дрогобич та 

Дробицький район Львiвської 
областi, Житомирське ОУ ПФУ в 

Житомирськiй областi, 
Личакiвське ОУ ПФУ м. Львова, 

Рiвненське ОУ ПФУ в Рiвненськiй 
областi, Тернопiльське ОУ ПФУ 

Тернопiльської областi, 
Сарненське ОУ ПФУ в 

Рiвненськiй областi, Днiпровське 
об'єднане вiддiлення ПФУ в 
Днiпропетровськiй областi, 

Бiлопiльське ОУ ПФУ в Сумськiй 
областi, Щорське ПФУ в 

Чернiгiвськiй областi, УПФУ у 
Миколаївськiй областi, ПФУ у 

Христинiвському р-нi, ГУ ПФУ в 
Одеськiй областi, Куп’янське ОУ 

ПФУ Харькiвскої областi, ГУ 
ПФУ в Полтавськiй областi, 

УПФУ у м. Краматорськ, ГУ ПФУ 
в Донецькiй областi, Жмеринське 

ОУ ПФУ у Вiнницькiй областi, 
Козятинське ОУ ПФУ Вiнницької 

областi, ГУПФ у м. Вiнниця, 
Примiське УПФУ в м. Вiнниця, 
Криворiзьке Пiвнiчне ОУ ПФУ 

Днiпропетровської областi. 

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

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  

Остання перевiрка дiяльностi 
Банку Ревiзiйною комiсiєю 

здiйснювалась за 2014 звiтний рiк. 
Згiдно рiшення Рiчних загальних 

зборiв учасникiв Банку вiд 
17.04.2015 р. дiяльнiсть Ревiзiйної 

комiсiї Банку з 18.04.2015 р. 
припининено. Протягом звiтного 

року платнi послуги 
консультантiв у сферi 

корпоративного управлiння та 
фiнансового менеджменту Банком 

не отримувались.  

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 



консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): Банк планує залучати кошти для розвитку торгiвельного 
фiнансування та кредитування малого та середнього бiзнесу вiд мiжнародних 
фiнансових установ (Європейського банку реконструкцiї та розвитку).  

  

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  X 

Не визначились  
 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: 26.12.2005 ; яким органом управління прийнятий: 
Загальними зборами учасникiв Банку. Кодексу корпоративного управлiння у новiй редакцiї 
затверджений загальними зборами 19.08.2009.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: 
Кодекс розмiщено на власному веб-сайтi Банку: http://www.industrialbank.ua  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 



Принципи корпоративного управлiння дотримуються. 

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Стратегiчна мета – бути надiйним, унiверсальним, клiєнтоорiєнтованим Банком, який надає 
послуги високої якостi, забезпечує професiйний рiст та справедливий рiвень оплати працi 
спiвробiтникiв, головна мета якого полягає в пiдвищеннi ринкової вартостi Банку та забезпеченнi 
досягнення цiлей вкладникiв, кредиторiв i власникiв Банку.  

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Станом на 01.01.2018 року власниками iстотної участi в Банку є:- Страхове товариство з 
додатковою вiдповiдальнiстю «Захiд-Резерв», код за ЄДРПОУ 13647967, мiсцезнаходження: 
78200, Україна, Iвано-Франкiвська область, м. Коломия, вул. С.Петлюри, 13, пряма участь - 17,2%, 
опосередкована - 0% , сукупна - 17,1884%;- Дворецька Роза (DVORETSKYY ROZA): пряма участь 
- 48,3457%, опосередкована - 17,1884%, сукупна - 65,5341%;- Дворецький Iгор Володимирович: 
пряма участь - 3,9979%, опосередкована - 0%, сукупна - 3,9979%;- Дворецька Ганна Миколаївна: 
пряма участь - 0,3946%, опосередкована - 0%, сукупна - 0,3946%. Станом на 01.01.2018 року 
асоцiйованi особи Дворецька Роза (DVORETSKYY ROZA), Дворецький Iгор Володимирович, 
Дворецька Ганна Миколаївна мали спiльну пряму та опосередковану iстотну участь в Банку у 
розмiрi 69,9266% (рiшення Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду 
(оверсайту) платiжних систем Нацiонального банку України про погодження набуття iстотної 
участi у банку вiд 16.02.2016 р. № 62). Власники iстотної участi в Банку вiдповiдають усiм 
встановленим законодавством вимогам.  

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

В АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" вiдсутнi факти порушення членами Спостережної ради та Правлiння 
Банку внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди Банку або споживачам фiнансових 
послуг. 

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

Протягом 2017 року до Банку, до членiв Спостережної ради та Правлiння Банку не 
застосовувалось заходiв впливу органами державної влади.  

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи. 

Iнформацiя про наявнiсть у Банку системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики. 
Дiяльнiсть будь-якої банкiвської установи пов’язана з ризиками. Кiлькiсть та величина цих ризикiв 
залежать вiд спектру й обсягу операцiй, що здiйснює Банк. У зв’язку з цим завданням кожного 
банку є створення такої системи управлiння ризиками, яка б вiдповiдала складностi його операцiй 
й забезпечувала надiйний захист коштiв клiєнтiв, вкладникiв та акцiонерiв банку. В АКБ 
“IНДУСТРIАЛБАНК” (далi - Банк) така система створена та має наступнi основнi рiвнi: – 
Спостережна рада; – Правлiння Банку, що частково делегує свої функцiї вiдповiдним комiтетам – 
Кредитно-iнвестицiйному, Комiтету з управлiння активами та пасивами, Бюджетному, 
Тарифному, Технологiчному, Комiтету системи управлiння iнформацiйною безпекою (СУIБ); – 
Департамент банкiвських ризикiв - пiдроздiл Банку, на який покладенi функцiї по iдентифiкацiї 



ризикiв, що властивi дiяльностi Банку, визначення джерел їх походження (виникнення), шляхiв 
мiнiмiзацiї та аналiзу стану банкiвських ризикiв, здiйснення монiторингу цих ризикiв та iнше; – 
Вiддiлення – в процесi здiйснення операцiй в межах встановлених для них iндивiдуальних лiмiтiв. 
Система управлiння ризиками Банку постiйно вдосконалюється та спрямована не лише на 
виконання вимог та рекомендацiй Нацiонального банку України, зовнiшнiх аудиторiв, 
мiжнародних рейтингових агентств, Базельського комiтету з банкiвського нагляду, а й на 
прийняття упереджувальних заходiв по запобiганню втрати Банком активiв, доходiв, капiталу, 
платоспроможностi, лiквiдностi, а також на вiдповiдальне ставлення до коштiв клiєнтiв та 
гарантоване виконання усiх зобов’язань перед клiєнтами та контрагентами Банку. Система 
управлiння ризиками Банку включає систему лiмiтiв та обмежень, систему iнформацiйно-
аналiтичної пiдтримки, методологiчне забезпечення. Управлiння ризиками здiйснюється на 
консолiдованiй основi. У банку дiє «Полiтика щодо основних принципiв управлiння банкiвськими 
ризиками» (далi – Полiтика), яка визначає основнi принципи та практичнi пiдходи по прийняттю, 
контролю i мiнiмiзацiї банкiвських ризикiв й розглядається як найважливiша складова загальної 
полiтики Банку, спрямованої на виконання його стратегiчних завдань i цiлей. Полiтика мiстить 
принципи, систему, мету, основнi завдання управлiння ризиками, визначення ризикiв банкiвської 
дiяльностi, повноваження i вiдповiдальнiсть структурних пiдроздiлiв Банку по управлiнню 
ризиками i т.д. Полiтика поширюється на всi операцiї Банку, пов’язанi з ризиками, якi при 
вiдповiдних обставинах можуть привести до небажаних змiн в обсягах доходiв/витрат й структурi 
активiв/пасивiв.Так, Банк управляє фiнансовими активами та фiнансовими зобов’язаннями 
грунтуючись на бiзнес-моделi в рамках якої утримується даний фiнансовий iнструмент. При цьому 
розглядається полiтики i цiлi, що встановленi для даного портфеля активiв або зобов’язань, 
зокрема, чи орiєнтована стратегiя Банку на отримання процентного доходу, передбаченого 
договором, пiдтримку певної структури процентних ставок, забезпечення вiдповiдностi термiнiв 
погашення фiнансових активiв строкам погашення фiнансових зобов'язань, що використовуються 
для фiнансування цих активiв, або реалiзацiю грошових потокiв шляхом продажу активiв. Крiм 
того Банк у своїй дiяльностi проводить заходи по впровадженню системи управлiння ризиками: – 
фiнансовими: кредитним, лiквiдностi, змiни процентної ставки, ринковим, валютним; – 
функцiональними: комплаєнс-ризиком, юридичним, стратегiчним, операцiйно-технологiчним, 
концентрацiї; – зовнiшнiм: репутацiї. Зазначенi категорiї ризикiв не є взаємовиключними, оскiльки 
будь-який продукт або послуга може наражати Банк на декiлька видiв ризикiв. Однак для 
зручностi аналiзу цi ризики виявляються та оцiнюються окремо. Контроль, вимiрювання/оцiнка 
ризикiв здiйснюється Банком на основi нормативно визначених методiв, iнструментiв та процедур 
(коефiцiєнтного аналiзу, методу фондування, диверсифiкацiї ризикiв, VAR – методологiй, аналiзу 
ринку, маркетингових дослiджень та спостережень), при цьому чiтко визначаються межi 
повноважень та вiдповiдальностi: – розподiл обов’язкiв й пiдпорядкованiсть структурних 
пiдроздiлiв Банку задокументованi у внутрiшнiх регламентах та доведенi до вiдома виконавцiв 
таким чином, що весь персонал Банку повнiстю розумiє свої функцiї, обов’язки та повноваження, 
свою роль в органiзацiї i процесi здiйснення контролю, а також свою пiдзвiтнiсть; – всi послуги, 
що надаються Банком, та банкiвськi продукти, що пропонуються клiєнтам, а також порядок 
проведення операцiй закрiпленi у внутрiшньобанкiвських органiзацiйно-нормативних, 
органiзацiйно-розпорядчих та функцiонально-технологiчних документах. Банк не надає клiєнтам 
послуг (продуктiв) без дотримання належних процедур, передбачених внутрiшньобанкiвськими 
документами. Структурним пiдроздiлом, до компетенцiї якого безпосередньо належать завдання 
та функцiї щодо управлiння ризиками Банку, є департамент банкiвських ризикiв, що 
пiдпорядковуються Головi Правлiння та є пiдзвiтним Спостережнiй радi Банку. До основних 
завдань та функцiй департаменту банкiвських ризикiв: - впровадження внутрiшнiх положень та 
процедур управлiння ризиками вiдповiдно до визначених Спостережною радою Банку стратегiї та 
полiтики управлiння ризиками; - забезпечення проведення кiлькiсної та якiсної оцiнки або 
формалiзованого аналiзу на основi визначених показникiв тих ризикiв, на якi наражається Банк 
або якi можуть надалi з’явитися в його дiяльностi; - розроблення системи для автоматизованого 
ведення та оброблення бази даних щодо ризикiв, а також для забезпечення безперервного 
монiторингу й оцiнки рiзних ризикiв; - розроблення та актуалiзацiя засобiв аналiзу ризикiв i 



методик для нових та дiючих моделей, у тому числi їх бек-тестування; - накопичення 
спостережень (iсторичних даних) для порiвняльного аналiзу; - здiйснення монiторингу даних щодо 
ризикових позицiй та цiн (процентних ставок, курсiв iноземних валют, котирувань цiнних паперiв 
тощо) ; - iдентифiкацiя й монiторинг дотримання встановлених лiмiтiв; - аналiз можливих 
сценарiїв розвитку подiй; - пiдготовка загального опису ризикових позицiй i звiтування щодо них 
Правлiнню та Спостережнiй радi Банку; - забезпечення координацiї з iншими пiдроздiлами й 
сферами дiяльностi Банку. Працiвники департаменту банкiвських ризикiв є членами наступних 
комiтетiв Банку: - Бюджетного комiтету; - Комiтету з управлiння активами та пасивами; - 
Кредитно-iнвестицiйного комiтету; - Технологiчного комiтету; - Комiтету системи управлiння 
iнформацiйною безпекою (СУIБ). У своїй дiяльностi Банк постiйно проводить заходи, спрямованi 
на вдосконалення дiючої системи управлiння ризиками. 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку. 

Протягом 2017 року Банк забезпечив функцiонування системи внутрiшнього контролю, 
спрямованої на забезпечення ефективностi та результативностi здiйснення операцiй, ефективностi 
управлiння активами i пасивами, ризиками, забезпечення повноти, своєчасностi та достовiрностi 
ведення бухгалтерського облiку та складання i надання фiнансової, статистичної, управлiнської, 
податкової та iншої звiтностi, запобiгання шахрайству. Забезпечує функцiонування системи 
внутрiшнього контролю та здiйснює контроль за її ефективнiстю Спостережна рада Банку, в тому 
числi, шляхом процедур внутрiшнього аудиту. Служба внутрiшнього аудиту Банку, як суб’єкт 
системи внутрiшнього контролю, здiйснює перевiрку та оцiнку ефективностi функцiонування 
системи внутрiшнього контролю. Органiзацiйна незалежнiсть Служби внутрiшнього аудиту 
пiдтверджена пiдпорядкуванням Спостережнiй радi згiдно органiзацiйної структури Банку, 
розглядом та затвердженням Спостережною радою бюджету, звiтiв Служби внутрiшнього аудиту, 
рiчного плану проведення аудиторських перевiрок. Правлiнням Банку забезпечено вiдокремлення 
функцiй Служби внутрiшнього аудиту вiд функцiй iнших структурних пiдроздiлiв. З метою 
ефективного виконання функцiй, визначених положенням про Службу внутрiшнього аудиту, 
перевiрки здiйснюються на пiдставi рiчного плану внутрiшнього аудиту, затвердженого 
Спостережною радою Банку. У 2017 роцi Службою внутрiшнього аудиту було проведено 14 
перевiрок, якi охоплювали напрямки банкiвської дiяльностi з високим рiвнем ризику, зокрема, 
перевiренi операцiї з валютою, залучення коштiв на вкладнi рахунки, кредитування фiзичних осiб 
на картковi рахунки, активнi операцiї з юридичними особами, робота з простроченою 
заборгованiстю. Комплексними перевiрками була охоплена дiяльнiсть окремих Регiональних 
вiддiлень, у деяких вiддiленнях проведенi раптовi перевiрки стану внутрiшнього контролю за 
облiком та збереженням готiвки, iнших цiнностей, платiжних карток та конвертiв з ПIН-кодами. 
Головною метою кожної аудиторської перевiрки було: перевiрити процеси, в тому числi, їх 
органiзацiю, методологiчне та документальне забезпечення, порядок вiдображення операцiй в 
облiку; виявити потенцiйнi ризики та оцiнити ефективнiсть управлiння ризиками, достатнiсть 
процедур внутрiшнього контролю, надiйнiсть та ефективнiсть використання програмного 
забезпечення; встановити рiвень виконавської дисциплiни; у випадках виявлення 
порушень/недолiкiв - встановити причинно-наслiдковi фактори та шляхи їх усунення для 
мiнiмiзацiї ризикiв, запобiгання фiнансовим збиткам, шахрайству, покращення внутрiшнього 
контролю. Пiд час перевiрок Службою внутрiшнього аудиту здiйснювалась оцiнка дотримання 
банком вимог дiючого законодавства України, нормативних актiв НБУ та внутрiшнiх положень 
Банку. У звiтному роцi також здiйснений щорiчний обов’язковий аудит системи запобiгання та 
протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню 
тероризму та розповсюдження зброї масового знищення з метою встановлення наявностi та 
достатностi внутрiшньобанкiвських положень, процесiв та процедур для забезпечення впевненостi 
в тому, що Банк має ефективно органiзовану систему запобiгання легалiзацiї кримiнальних 
доходiв/фiнансуванню тероризму та якiсно управляє ризиками легалiзацiї кримiнальних 



доходiв/фiнансування тероризму.За результатами проведених перевiрок недолiки, виявленi за 
напрямками, охопленими аудитом, в основному, виправленi. Також аудиторами запропонованi 
шляхи вдосконалення системи внутрiшнього контролю, дiяльностi вiдповiдних пiдроздiлiв, в тому 
числi щодо методологiчного, програмного забезпечення та пiдвищення виконавчої дисциплiни. 
Рекомендацiї мали на метi зменшення рiвня ризикiв, притаманних банкiвськiй дiяльностi, 
вдосконалення системи внутрiшнього контролю. Служба внутрiшнього аудиту регулярно 
iнформувала Правлiння Банку про хiд аудиторських перевiрок, а про результати дiяльностi 
внутрiшнього аудиту звiтувала перед Спостережною радою Банку. Необхiдно зазначити, що 
протягом 2017 року не вiдбулося значних змiн в контрольному середовищi Банку, незважаючи на 
зовнiшнi негативнi чинники, пов’язанi з полiтичною ситуацiєю в країнi, економiчним спадом та 
коливаннями валютних курсiв. Процеси оптимiзацiї та жорсткого скорочення витрат 
контролювалися керiвництвом Банку, вдосконалювалось програмне забезпечення, розроблялись 
новi кредитнi продукти, впроваджувались Мiжнароднi стандарти ведення бухгалтерського облiку. 
Результати внутрiшнього аудиту показали, що загальне середовище контролю Банку залишається 
стабiльним, всi важливi питання, що виникали в ходi аудиту, оперативно вирiшувались, виявленi 
розбiжностi усуненi або знаходяться на стадiї виправлення. Своєчаснiсть виправлення недолiкiв, 
обiзнанiсть персоналу Банку щодо вимог з внутрiшнього контролю знаходяться на прийнятному 
рiвнi.  

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

Операцiй по вiдчуженню активiв Банку, що становить п’ятдесят i бiльше вiдсоткiв майна Банку, 
згiдно рiшення загальних зборiв учасникiв Банку, у поточному роцi Банк не здiйснював.  

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Оцiнка не здiйснювалась, оскiльки вказаних операцiй протягом звiтного року не було.  

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

Протягом 2017 року з операцiї з пов`язаним особами мали наступнi показники: Залишки на 
строкових депозитах склали 372 189 656,70 грн. станом на 01.01.2018 Залишки на поточних та 
карткових рахунках склали 184 123 104,44 грн. Заборгованiсть за кредитами, наданими пов`язаним 
особам станом на 01.01.2018 склала 337 749 041,25 грн. Резерви, нарахованi пiд зменшення 
корисностi на 01.01.2018 склали 124 151 211,97 грн. Усього отримано доходiв вiд пов`язаних осiб 
протягом року на суму 117 692 621,84 грн. Найбiльшi доходи за 2017 рiк отриманi вiд кредитних 
операцiй 106 373 684,70 грн. Iнших доходiв отримано у сумi 5 924 314,26 грн. Усього отримано 
витрат вiд пов`язаних осiб протягом року на суму 25 857 392,10 грн. Найбiльше витрат отримано 
вiд розмiщених коштiв пов`язаних осiб - на суму 25 856 896,80 грн. Також отриманi збитки вiд 
переоцiнки коштiв в iноземнiй валютi на суму 24 680 851,83 грн.  

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). 

При складаннi аудиторського висновку стосовно звiтностi Банку за 2017 рiк всi вимоги органiв, якi 
здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг дотримано. 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

Iнформацiя про зовнiшнього аудитора Спостережної ради -вiдсутня. Зовнiшнiм аудитором Банку є 
Приватне акцiонерне товариство “КПМГ АУДИТ”, код за ЄДРПОУ 31032100, мiсцезнаходження: 
01010, м.Київ, вул. Московська, 32/2, 17-й поверх.  



12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

загальний стаж аудиторської діяльності; 

Загальний стаж аудиторської дiяльностi Приватного акцiонерного товариства “КПМГ АУДИТ” - 
17 рокiв.  

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі; 

Приватне акцiонерне товариство “КПМГ АУДИТ” надає аудиторськi послуги Банку другий рiк.  

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року; 

Протягом 2017 року ПрАТ “КПМГ АУДИТ” надавав Банку аудиторських послуги, щодо огляду 
промiжної фiнансової звiтностi за 3 квартал, на виконання вимог НКЦПФР, у зв’язку iз 
збiльшенням статутного капiталу Банку.  

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудитора; 

Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 
аудитора - вiдсутнi.  

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років; 

Ротацiя аудиторiв у Банку протягом останнiх п'яти рокiв: За 2012, 2013, 2014 та 2015 роки 
зовнiшнiй аудит фiнансової звiтностi Банку здiйснювало ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi 
послуги", за 2016 та 2017 рiк - ПрАТ “КПМГ АУДИТ”.  

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

Факти стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 
факти подання недостовiрної звiтностi Банку, що пiдтверджена аудиторським висновком (звiтом), 
виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, вiдсутнi.  

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 

наявність механізму розгляду скарг; 

Правлiнням АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» затверджено Iнструкцiю з дiловодства вiд 20.10.2004 року 
iз змiнами та доповненнями, яка мiстить роздiл 3.7. «Порядок роботи зi зверненнями громадян» . 
Вiдповiдно до зазначеної iнструкцiї встановлено механiзм розгляду скарг громадян (споживачiв). 
Правлiнням АБ «ЕКСПРЕСБАНК» було затверджено Iнструкцiю з дiловодства за зверненнями 
громадян вiд 20.10.2009 року. Вiдповiдно до зазначеної iнструкцiї встановлено механiзм розгляду 
скарг громадян (споживачiв).  

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 
скарги; 

Звернення громадян передаються на розгляд керiвництву установи Банку або його структурного 
пiдроздiлу, до компетенцiї якого належать порушенi у зверненнях питання.  

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових 
послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 

Протягом 2017 року до АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» надiйшло 37 заяв вiд клiєнтiв Банку, всi заяви 
розглянутi та наданi вiдповiдi вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Банку. Протягом 2017 року 
заяв та скарги громадян в письмовому виглядi на адресу АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» не 
надходило.  



наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 
результати їх розгляду. 

Протягом 2017 року на розглядi в судах перебували наступнi справи: 1. За позовом Швець Т.В. 
про визнання кредитного договору недiйсним. Станом на 01.01.2018 р. – на розглядi в судi. 2. За 
позовом Нечитайло С.Г. про визнання договору поруки недiйсним. Станом на 01.01.2018 р. – на 
розглядi в судi. 3. За позовом Харченко М.I. про захист прав споживача та визнання кредитного 
договору недiйсним, укладеним пiд приводом обману. Станом на 01.01.2018 р. – на розглядi в судi. 
4. За позовом Страх О.В. про визнання недiйсним кредитного договору. Рiшенням Жовтневого 
районного суду м. Днiпропетровська вiд 21.03.2017 р. у задоволеннi позову вiдмовлено в повному 
обсязi. Ухвалою Апеляцiйного суду Днiпропетровської областi вiд 22.06.2017 р. рiшення 
Жовтневого районного суду м. Днiпропетровська вiд 21.03.2017 р. залишено без змiн. Станом на 
01.01.2018 р. справа розглядається Касацiйним цивiльним судом Верховного Суду за касацiйною 
скаргою Позивача – Страх О.В. 5. За позовом Бицюк О.П. про захист прав споживача, визнання 
недiйсним пункту кредитного договору. Станом на 01.01.2018 р. – на розглядi в судi. 6. За позовом 
Бицюк О.П. про тлумачення змiсту правочину. Станом на 01.01.2018р. – на розглядi в судi. 7. За 
позовом Бицюк О.П. про захист прав споживача, про припинення зобов’язань з кредитним 
договором. Станом на 01.01.2018 р. – на розглядi в судi. 8. За позовом Бицюк Л.М. про визнання 
недiйсним кредитного договору. Станом на 01.01.2018 р. – на розглядi в судi. 9. За позовом 
Максимюк В.I. про визнання договору iпотеки недiйсним. Станом на 01.01.2018 р. – на розглядi в 
судi. 10. За позовом Яшиної С.В. про стягнення процентiв за користування коштами за договором 
банкiвського вкладу, штрафних санкцiй за перiод прострочення виконання зобов’язання. Станом 
на 01.01.2018 р. – на розглядi в судi. 11. За позовом Зленко О.А. про визнання договору iпотеки 
недiйсним, скасування заборони на вiдчуження нерухомого майна та вилучення запису з Єдиного 
реєстру iпотек. Станом на 01.01.2018 р. – провадження по справi зупинено. 12. За позовом Зленко 
О.А. про визнання договору iпотеки недiйсним. Станом на 01.01.2018 р. – провадження по справi 
зупинено. 13.За позовом Мiркової Н.Ю. про визнання договору iпотеки недiйсним, в задоволеннi 
позову вiдмовлено .  



ЗВІТ 
про фінансовий стан (Баланс) 

на 01.01.2018 (число, місяць, рік) 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 7 570632 228601 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 
України  

0 0 

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

9 2324 0 

Кошти в інших банках 8 9965 80175 

Кредити та заборгованість клієнтів 10 2331902 2083633 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 12 1008003 84696 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 
 

0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 
 

0 0 

Інвестиційна нерухомість 13 147257 168211 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 
прибуток 

16 18204 0 

Відстрочений податковий актив 16 5464 6944 

Гудвіл 
 

0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 14, 15 176008 117922 

Інші фінансові активи 18 15392 5402 

Інші активи 18 36375 12633 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 
вибуття 

11 1401 0 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників 
 

Активи – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Усього активів: 
 

4322927 2788217 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 19 19171 53967 

Кошти клієнтів 20 2991635 1857791 

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

9 224 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 
 

0 0 

Інші залучені кошти 21 1668 2858 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 
 

0 2437 

Відстрочені податкові зобов'язання 
 

0 0 

Резерви за зобов’язаннями 18 9 34 

Інші фінансові зобов’язання 18 31610 0 



Інші зобов'язання 18 21456 23281 

Субординований борг 
 

0 0 

Зобов'язання групи вибуття 
 

0 0 

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх 
показників  

Зобов’язання – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Усього зобов'язань: 
 

3065773 1940368 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 22 607798 607798 

Емісійні різниці 
 

8022 8022 

Незареєстрований статутний капітал 
 

248768 0 

Інший додатковий капітал 
 

0 0 

Резервні та інші фонди банку 
 

261297 177565 

Резерви переоцінки 
 

590 -1096 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

130679 55560 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх 
показників  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Неконтрольована частка 
 

0 0 

Усього власного капіталу 
 

1257154 847849 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

4322927 2788217 

У зв`язку з вiдсутнiстю деяких статей у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) програмного 
забезпечення SimpleXmlReports (НКЦПФР) порiвняно iз вказаним звiтом, складеним Банком у 
вiдповiдностi до МСФЗ, надаємо наступнi пояснення: 
"- рядок "Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або 
збиток" Звiту про фiнансовий стан (Баланс) вiдповiдає рядку "Похiднi фiнансовi активи" 
зазначеного звiту, складеного Банком;  
"- рядок "Iншi активи" включає в себе рядок "Банкiвськi метали" зазначеного звiту, складеного 
Банком, iз показниками 5 110 (за звiтний рiк) та 6 265 (за попереднiй рiк);  
"- рядок "Кошти банкiв" вiдповiдає рядку "Кошти кредитних установ" зазначеного звiту, 
складеного Банком, з показниками 19 171 (за звiтний рiк) та 53 967 (за попереднiй рiк);  
"- рядок "Фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або 
збиток" вiдповiдає рядку "Похiднi фiнансовi зобов'язання" зазначеного звiту, складеного Банком;  
- рядок "Емiсiйнi рiзницi" вiдповiдає рядку "Додатковий сплачений капiтал" зазначеного звiту, 
складеного Банком, з показниками 8 022 (за звiтний рiк) та 8 022 (за попереднiй рiк). 

Затверджено до випуску та підписано       
 

20.04.2018 року   Голова правління Букрєєв М.Ю. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Потапов В.Є., (061) 218-43-61   Головний бухгалтер  Стоянов С.С. 

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



ЗВІТ 
про прибутки і збитки 

за 2017 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 
 

388227 306133 

Процентні витрати 
 

-150390 -167757 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
 

237837 138376 

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

7, 8, 10, 12 -118679 -4315 

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

 
119158 134061 

Комісійні доходи 
 

59102 35172 

Комісійні витрати 
 

-19724 -14270 

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

 
-6351 -2627 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 
 

0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 
продаж  

126 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 
 

12313 4205 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

12634 16557 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

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

 
0 0 

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

 
0 0 

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

0 0 

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

0 0 

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

0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 17 0 -3411 

Інші операційні доходи 25 24143 15583 

Адміністративні та інші операційні витрати 13, 14, 15, 26 -226456 -179215 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 
 

0 0 



Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

-25055 6055 

Витрати на податок на прибуток 16 -1431 -3200 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
 

-26486 2855 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування  

0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

-26486 2855 

Прибуток /(збиток), що належить: 
 

власникам банку 
 

-26486 2855 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 27 -0.14 0.02 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію 

27 -0.14 0.02 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію  

0 0 

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

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 27 -0.14 0.02 

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

27 -0.14 0.02 

д/н 

Затверджено до випуску та 
підписано 

      
 

20.04.2018 року   Голова правління Букрєєв М.Ю. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Потапов В.Є., (061) 218-43-61   
Головний 
бухгалтер  

Стоянов С.С. 

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

прізвище) 



ЗВІТ 
звіт про сукупний дохід 

за 2017 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

-26486 2855 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 
 

0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
 

0 0 

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

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 
статтями  

0 0 

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

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 
статтями  

0 0 

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

 
0 0 

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

0 0 

СТАТТІ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

1776 -1096 

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових 
потоків  

0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 
подання звітності  

0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
 

0 0 

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

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 
статтями  

0 0 

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

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 
статтями  

0 0 

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

1776 0 



збиток 

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

1776 -1096 

Інший сукупний дохід після оподаткування 
 

1776 -1096 

Усього сукупного доходу за рік 
 

-24710 1759 

Усього сукупного доходу, що належить: 
 

власникам банку 
 

-24710 1759 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

д/н 

Затверджено до випуску та 
підписано 

      
 

20.04.2018 року   Голова правління Букрєєв М.Ю. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Потапов В.Є., (061) 218-43-61   
Головний 
бухгалтер  

Стоянов С.С. 

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

прізвище) 



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

за 2017 рік 

 

Найменув
ання 
статті 

Прим
ітки 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрол
ьована 
частка 

Усьо
го 

влас
ного 
капіт
алу 

статут
ний 

капіта
л 

емісійн
і 

різниці 
та 

інший 
додатк
овий 

капіта
л 

незареєстр
ований 

статутний 
капітал 

резе
рвні 
та 

інші 
фонд

и 

резерв
и 

переоц
інки 

нерозподі
лений 

прибуток 

додат
кові 

статті 

усьо
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11 

Залишок 
на кінець 
періоду, 
що 
передує 
попереднь
ому 
періоду 
(до 
перерахун
ку) 

 
60779

8 
8022 0 

1759
68 

0 54302 0 
8460

90 
0 

84609
0 

Вплив змін 
облікової 
політики, 
виправлен
ня 
помилок та 
вплив 
переходу 
на нові 
та/або 
переглянут
і стандарти 
і 
тлумаченн
я 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригова
ний 
залишок на 
початок 
попереднь
ого 
періоду 

 
60779

8 
8022 0 

1759
68 

0 54302 0 
8460

90 
0 

84609
0 

Усього 
сукупного 
доходу: 

 



прибуток/(
збиток) за 
рік 

 
0 0 0 0 0 2855 0 2855 0 2855 

інший 
сукупний 
дохід 

 
0 0 0 0 -1096 0 0 

-
1096 

0 -1096 

Амортизац
ія резерву 
переоцінки 
основних 
засобів або 
реалізован
ий 
результат 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку 
до 
резервних 
та інших 
фондів 

 
0 0 0 1597 0 -1597 0 0 0 0 

Незареєстр
ований 
статутний 
капітал 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з 
акціонерам
и 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія 
акцій:  

номінальна 
вартість  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

емісійний 
дохід  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні 
акції, що 
викуплені 
в 
акціонерів: 

 

купівля 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

анулюванн
я  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 
компаній  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок 
на кінець 
попереднь
ого 

 
60779

8 
8022 0 

1775
65 

-1096 55560 0 
8478

49 
0 

84784
9 



періоду 

Усього 
сукупного 
доходу: 

 

прибуток/(
збиток) за 
рік 

 
0 0 0 0 0 -26486 0 

-
2648

6 
0 

-
26486 

інший 
сукупний 
дохід 

 
0 0 0 0 1776 0 0 1776 0 1776 

Амортизац
ія резерву 
переоцінки 
основних 
засобів або 
реалізован
ий 
результат 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку 
до 
резервних 
та інших 
фондів 

 
0 0 0 143 0 -143 0 0 0 0 

Незареєстр
ований 
статутний 
капітал 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з 
акціонерам
и 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія 
акцій:  

номінальна 
вартість  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

емісійний 
дохід  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні 
акції, що 
викуплені 
в 
акціонерів: 

 

купівля 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

анулюванн
я  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 
компаній  

0 0 248768 
8358

9 
-90 101748 0 

4340
15 

0 
43401

5 



Дивіденди 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Додаткові 
статті – 
опис 
статей та 
вміст 
показників 

 

Додаткові 
статті – 
усього за 
додаткови
ми 
статтями 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок 
на кінець 
звітного 
періоду 

 
60779

8 
8022 248768 

2612
97 

590 130679 
 

1257
154 

0 
12571

54 

 
д/н 

Затверджено до випуску та 
підписано 

      
 

20.04.2018 року   Голова правління Букрєєв М.Ю. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Потапов В.Є., (061) 218-43-61   
Головний 
бухгалтер  

Стоянов С.С. 

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

прізвище) 



ЗВІТ 
про рух грошових коштів за прямим методом 

за 2017 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процентні доходи, що отримані 
 

374297 278385 

Процентні витрати, що сплачені 
 

-148289 -170876 

Комісійні доходи, що отримані 
 

55802 34431 

Комісійні витрати, що сплачені 
 

-13405 -14181 

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

 
0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
 

0 -2627 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

12439 4205 

Інші отримані операційні доходи 
 

12797 10392 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 
 

-93279 -71119 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 
 

-113557 -81266 

Податок на прибуток, сплачений 
 

-4003 -2617 

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

82802 -15273 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

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

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 
 

0 0 

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

 
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 
 

44007 -59475 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості 
клієнтів  

122577 31734 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 
 

-6644 3145 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

62158 -107878 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

415467 -41797 

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

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
 

0 0 



Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 
зобов'язань  

0 -6276 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
 

17993 0 

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

738360 -195820 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

-11019592 -2115083 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку 
на продаж  

10209168 2156904 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
 

0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 
банку до погашення  

0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 
грошових коштів  

0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
вирахуванням сплачених грошових коштів  

0 0 

Придбання асоційованих компаній 
 

0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
 

0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Придбання основних засобів 
 

-20725 -2130 

Надходження від реалізації основних засобів 
 

29453 10769 

Придбання нематеріальних активів 
 

0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
 

0 0 

Дивіденди, що отримані 
 

0 0 

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

-801696 50460 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
 

0 0 

Емісія привілейованих акцій 
 

0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
 

379908 0 

Викуп власних акцій 
 

0 0 

Продаж власних акцій 
 

0 0 

Отримання субординованого боргу 
 

0 0 

Погашення субординованого боргу 
 

0 0 

Отримання інших залучених коштів 
 

0 0 

Повернення інших залучених коштів 
 

-1188 -25555 

Додаткові внески в дочірню компанію 
 

0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
 

0 0 



Дивіденди, що виплачені 
 

0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
 

0 0 

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

378720 -25555 

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

26647 10838 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 
еквівалентів  

342031 -160077 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
 

228601 388678 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
 

570632 228601 

д/н 

Затверджено до випуску та 
підписано 

      
 

20.04.2018 року   Голова правління Букрєєв М.Ю. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Потапов В.Є., (061) 218-43-61   
Головний 
бухгалтер  

Стоянов С.С. 

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

прізвище) 

 
 



 
ЗВІТ 

про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 2017 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

0 0 

Коригування: 
   

Знос та амортизація 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 
активів  

0 0 

Амортизація дисконту/(премії) 
 

0 0 

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

 
0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
 

0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

0 0 

(Нараховані доходи) 
 

0 0 

Нараховані витрати 
 

0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
 

0 0 

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності 
 

0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 
 

0 0 

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

 
0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

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

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів 
 

0 0 

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

 
0 0 

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості 
клієнтів  

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) інших активів 
 

0 0 



Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

0 0 

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

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 
зобов'язань  

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
 

0 0 

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

0 0 

Податок на прибуток, що сплачений 
 

0 0 

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

0 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку 
на продаж  

0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
 

0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 
банку до погашення  

0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 
грошових коштів  

0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
вирахуванням сплачених грошових коштів  

0 0 

Придбання асоційованих компаній 
 

0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
 

0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Придбання основних засобів 
 

0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 
 

0 0 

Придбання нематеріальних активів 
 

0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
 

0 0 

Дивіденди, що отримані 
 

0 0 

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

0 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
 

0 0 

Емісія привілейованих акцій 
 

0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
 

0 0 

Викуп власних акцій 
 

0 0 



Продаж власних акцій 
 

0 0 

Отримання субординованого боргу 
 

0 0 

Погашення субординованого боргу 
 

0 0 

Отримання інших залучених коштів 
 

0 0 

Повернення інших залучених коштів 
 

0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 
 

0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
 

0 0 

Дивіденди, що виплачені 
 

0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
 

0 0 

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

0 0 

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

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 
еквівалентів  

0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
 

0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
 

0 0 

Не складається в зв’язку зi складанням звiту за прямим методом. 

Затверджено до випуску та 
підписано 

      
 

20.04.2018 року   Голова правління - 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

-   
Головний 
бухгалтер  

- 

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

прізвище) 



Примітки 
до звіту 

за 2017 рік 

 
№ 
з/п 

Текст примітки 

1 

1. Основна дiяльнiсть Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний комерцiйний банк «Iндустрiалбанк» 
(далi – «Банк») створений у формi акцiонерного товариства шляхом реорганiзацiї комерцiйного банку 

«Спiвдружнiсть», який був зареєстрований Державним банком СРСР за № 744 вiд 6 листопада 1990 року, 
та є його правонаступником i зареєстрований Нацiональним банком України за № 36 вiд 16 жовтня 1991 

року. БАНК є правонаступником Акцiонерного комерцiйного банку «МТ-Банк», зареєстрованого 
виконавчим комiтетом Кременчуцької мiської ради Полтавської областi 27 грудня 1991 року № 

15851200000000642 та Нацiональним банком України 27 грудня 1991 року, реєстрацiйний № 77, у зв’язку 
iз реорганiзацiєю АКБ «МТ-Банк» шляхом приєднання до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» Банк здiйснює свою 
дiяльнiсть на пiдставi генеральної банкiвської лiцензiї № 126, виданої Нацiональним банком України (далi 

– «НБУ») 12 жовтня 2011 року. Банк також має лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому 
ринку – операцiй iз цiнними паперами, видану Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку: серiя АЕ № 185078 вiд 17 жовтня 2012 року (брокерськi операцiї), серiя AЕ № 185079 вiд 17 жовтня 
2012 року (дилерськi операцiї). Банк приймає вклади вiд фiзичних i юридичних осiб i надає кредити, 

здiйснює платiжне обслуговування в Українi та переказ коштiв за кордон, проводить торговi операцiї з 
цiнними паперами, випуск платiжних карток, операцiї з обмiну валют i надає банкiвськi послуги своїм 

корпоративним та роздрiбним клiєнтам. Головний офiс Банку розташований у м. Запорiжжя. Станом на 
кiнець звiтного перiоду Банк мав 104 вiддiлення (2016 р.: 34 операцiйних вiддiлень) в усiх областях 

України(крiм Волинської) та ум. Київ. Представництво Банку у м. Київ станом на 01.01.2018р. закрито. 
Юридична адреса Банку: вул. Незалежної України, 39-Д, м. Запорiжжя, Україна. Пiсля 31 грудня 2017 року 
Банк змiнив адресу мiсцезнаходження на нову: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7. Банк є членом Фонду 
гарантування вкладiв фiзичних осiб. Цей фонд є державним i функцiонує у вiдповiдностi до законодавства 
України. Сума гарантованого вiдшкодування за вкладами фiзичних осiб складає до 200 тис. грн. (2016 р.: 
до 200 тис. грн.) для кожної фiзичної особи у разi банкрутства банку та вiдкликання банкiвської лiцензiї. 

Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв станом на 31.12.2017р. становить 1425 чол. Реорганiзацiя шляхом 
приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК 18.08.2017 рiшенням №303 Комiтету з 
питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем Нацiонального 

банку України, АКБ « IНДУСТРIАЛБАНК» надано дозвiл на реорганiзацiю шляхом приєднання АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» за спрощеною процедурою вiдповiдно до вимог Закону 

України «Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв». 01 серпня 2017 року вiдбулися 
загальнi збори акцiонерiв АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» та учасникiв АКБ « IНДУСТРIАЛБАНК» на яких було 

прийнято рiшення про приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». Були 
затвердженi План реорганiзацiї шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», 
Договiр про приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», та прийнятi iншi питання 
необхiднi для проведення реорганiзацiї. Рiшенням Загальних зборiв було затверджено План реорганiзацiї , 

вiдповiдно до якого 01 грудня 2017р. визначено датою пiдписання передавального акту. 04 грудня 2017 
року вiдбулися загальнi збори акцiонерiв АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» та учасникiв АКБ « IНДУСТРIАЛБАНК». 
Був затверджений передавальний акт та прийняте рiшення про випуск акцiй з метою конвертацiї акцiй АБ 

«ЕКСПРЕС-БАНК» (як Банку, що приєднується), в акцiї АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (як Банку-
правонаступника). АКБ « IНДУСТРIАЛБАНК» прийняв по балансовiй вартостi на 01 грудня 2017 р. 

наступнi активи, зобов’язання та капiтал вiд АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», вiдповiдно до облiкових суджень 
розкритих у примiтцi 5. 01.12.2017 Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 318 102 Банкiвськi метали 1 

106 Кошти в кредитних установах 2 707 Похiднi фiнансовi активи 67 Кредити клiєнтам 536 742 Цiннi 
папери, наявнi для продажу 114 672 Основнi засоби 42 396 Нематерiальнi активи 7 024 Поточнi активи з 
податку на прибуток 17 230 Iншi активи 322 944 Усього активи 1 362 990 Зобов’язання Кошти кредитних 
установ 174 436 Кошти клiєнтiв 751 570 Вiдстроченi податковi зобов’язання 155 Iншi зобов’язання 2 814 
Усього зобов’язання 928 975 Власний капiтал Статутний капiтал 248 768 Резервнi та iншi фонди Банку 83 

589 Нерозподiлений прибуток 101 748 Резерв переоцiнки (90) Усього власний капiтал 434 015 Усього 
зобов’язання та власний капiтал 1 362 990 Вiдповiдно до Регламенту передачi залишкiв рахункiв АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК» в рамках реорганiзацiї шляхом приєднання до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», АБ 



«ЕКСПРЕС-БАНК» iнiцiював часткову передачу балансiв станом на 30.11.2017. Таким чином у складi 
iнших активiв на транзитному рахунку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» були вiдображенi грошовi кошти, що були 

розмiщенi на кореспондентському рахунку Банку у сумi 290 496 тис. грн, що були переданi на баланс 
Банку. Вiдповiдна сума була вiдображена у складi iнших пасивiв на транзитному рахунку у Банку. Пiд час 
приєднання була здiйснена елiмiнацiя цих залишкiв на транзитних рахунках. АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
став правонаступником щодо всього майна, всiх прав та обов’язкiв АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». Рiшення про 

випуск акцiй прийняте з метою конвертацiї акцiй АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» ( далi - Банк, що приєднується), в 
акцiї АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (далi-Банк-правонаступник) та здiйснюється на суму, яка дорiвнює 

загальнiй номiнальнiй вартостi акцiй Банка-правонаступника, якi мають отримати акцiонери Банку, що 
приєднується. Акцiї Банку, що приєднується конвертуються в акцiї Банку-правонаступника. Усi простi та 

привiлейованi акцiї Банку, що приєднується, незалежно вiд класу конвертуються у простi акцiї Банку-
правонаступника. Кiлькiсть акцiй Банку-правонаступника, яку отримає кожен учасник Банку, що 
приєднується, який бере участь у розподiлi таких акцiй, визначається шляхом множення кiлькостi 

належних йому акцiй Банку, що приєднується на коефiцiєнт конвертацiї. Коефiцiєнт конвертацiї простих та 
привiлейованих акцiй бездокументарної форми iснування дорiвнює 100. Одна акцiя Банку, що 
приєднується номiнальною вартiстю 329 грн. конвертується в 100 штук простих акцiй Банку – 
правонаступника, з номiнальною вартiстю 3,29 грн. Загальна номiнальна вартiсть акцiй Банку-

правонаступника, якi отримує кожен учасник Банку, що приєднується, має бути рiвною загальнiй 
номiнальнiй вартостi акцiй, якi належали цьому учаснику у статутному капiталi Банку, що приєднується. 

Загальна номiнальна вартiсть акцiй, щодо яких прийняте рiшення про випуск дорiвнює 248 767 757,00 грн. 
(двiстi сорок вiсiм мiльйонiв сiмсот шiстдесят сiм тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) грн. якi розподiляться на 75 

613 300 (сiмдесят п’ять мiльйонiв шiстсот тринадцять тисяч триста) штук простих iменних акцiй, 
номiнальною вартiстю 3,29 грн. за 1 акцiю. Розмiр статутних капiталiв обох Банкiв на момент прийняття 
рiшення про приєднання: АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 607 798 054,50 грн.(шiстсот сiм мiльйонiв сiмсот 
дев’яносто вiсiм тисяч п’ятдесят чотири) грн. 50 коп.; АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» 248 767 757,00 грн.(двiстi 
сорок вiсiм мiльйонiв сiмсот шiстдесят сiм тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) грн. В результатi завершення всiх 
необхiдних дiй по реорганiзацiї, отримання постiйного свiдоцтва реєстрацiю випуску акцiй та реєстрацiї 

змiн до статуту загальна сума статутного капiталу АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» складатиме 856 565 811 грн. 
50 коп. (вiсiмсот п’ятдесят шiсть мiльйонiв п’ятсот шiстдесят п’ять тисяч вiсiмсот одинадцять) гривень 50 
копiйок. Станом на 31 грудня 2017 р. власний капiтал Банку складає 1 257 154 тисяч гривень, в тому числi: 

- статутний капiтал – 607 798 тис. грн. - незареєстрований статутний капiтал – 248 768 тис. грн. - 
додатковий сплачений капiтал – 8 022 тис грн - резерви переоцiнки – 590 тис. грн. - резервнi та iншi фонди 

– 261 297 тис. грн. - нерозподiлений прибуток– 130 679 тис. грн. Статутний капiтал Банку станом на 31 
грудня 2017 р. сформований та внесений повнiстю виключно грошовими коштами в еквiвалентному 

розмiрi 607 798 тис. грн. Грошовi внески до статутного капiталу у розмiрi 607 798 тис. грн. здiйснювались 
пiд час емiсiй акцiй банку, якi мали мiсце протягом 1990-2010 рокiв. Остання емiсiя була здiйснена в 2010-
му роцi, поповнення статутного капiталу здiйснювалось на суму: - 269,78 грн. (договiр купiвлi – продажу 
цiнних паперiв №РВА/0100/01/10/В вiд 15.07.2010 - 82 шт. акцiй); -47 130 783,14 грн. (договiр купiвлi – 
продажу цiнних паперiв №РВА/0100/02/10/В вiд 21.07.2010 – 14 325 466 шт. акцiй) Незареєстрований 

статутний капiтал представлений статутним капiталом АБ «Експрес Банк», що передається. Остання емiсiя 
статутного капiталу АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» здiйснена в 2009 роцi, шляхом спрямування чистого прибутку 

АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» в розмiрi 59 735 тис. грн. на збiльшення статутного капiталу (вiдповiдно до 
протоколу №1 загальних зборiв акцiонерiв АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» вiд 22 квiтня 2009 р.). Кошти, що 
внесенi для формування статутного капiталу Банку використанi на ведення статутної дiяльностi. За 
винятком рiчної фiнансової звiтностi та промiжних фiнансових звiтностей, складених вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, немає iнших фiнансових звiтностей, що мають бути складенi 
вiдповiдно до законiв України та нормативно-правових актiв Комiсiї. Станом на 31 грудня 2017 АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» отримав (вх.6027 вiд 27.12.2017) тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску 
простих iменних акцiй (за реєстрацiйним номером №116/1/2017-Т з датою реєстрацiї 22.12.2017) на 

загальну кiлькiсть 75 613 300 (сiмдесят п’ять мiльйонiв шiстсот тринадцять тисяч триста) штук, 
номiнальною вартiстю 3,29 грн. за 1 акцiю, загальною номiнальною вартiстю 248 767 757,00 грн. (двiстi 

сорок вiсiм мiльйонiв сiмсот шiстдесят сiм тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) грн. АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», як 
Банк-правонаступник – здiйснює всi необхiднi дiї для здiйснення конвертацiї акцiй у вiдповiдностi до 

вимог чинного законодавства та у строки визначеннi Планом реорганiзацiї, що затверджений рiшенням 
позачергових загальних зборiв учасникiв Банку вiд 01.08.2017. Станом на кiнець дня 31 грудня 2017 

учасники АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» володiли бiльш нiж 5% статутного капiталу Банку (пряма участь): 
Учасники 31.12.2017 31.12.2016 DVORETSKYY ROZA (Дворецька Роза) 48,3 48,3 Страхове товариство з 
додатковою вiдповiдальнiстю «Захiд-Резерв» 17,2 17,2 Публiчне акцiонерне товариство «Укртранснафта» 



5,0 5,0 Iншi 29,5 29,5 Усього 100,0 100,0 Станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року члени Спостережної 
ради i Правлiння контролювали 4,3924% (31.12.2016 р.: 5,8766%) статутного капiталу Банку (включно з 
тим, що член Спостережної ради NEMIROVSKY R. (Немировський Р.) є представником учасника Банку 

Дворецької Г.М., яка прямо володiє акцiями Банку у розмiрi 0,3946% статутного капiталу Банку). Згiдно з 
рiшенням Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних 

систем Нацiонального банку України про погодження набуття iстотної участi у банку вiд 16.02.2016 р. № 
62, набуття спiльної прямої та опосередкованої iстотної участi погоджено групi асоцiйованих осiб: 

DVORETSKYY ROZA (Дворецька Роза) – станом на кiнець дня 31 грудня 2017 володiє прямо 48,3457% 
(31.12.2016 р.: 48,3457%) та опосередковано 17,1884% (31.12.2016 р.: 17,1884%); Дворецький Iгор 

Володимирович – станом на кiнець дня 31 грудня 2017 володiє прямо 3,9979% (31.12.2016 р.: 3,9979%); 
Дворецька Ганна Миколаївна – станом на кiнець дня 31 грудня 2017 володiє прямо 0,3946% (31.12.2016 р.: 

0,3946%). Загальний розмiр володiння групою асоцiйованих осiб станом на кiнець дня 31 грудня 2017 
складає 69,9266% (31.12.2016 р.: 69,9266%) статутного капiталу. Станом на 31 грудня 2017 року фактичний 

контроль Банку здiйснює група асоцiйованих осiб: Дворецька Роза, Дворецький Iгор Володимирович та 
Дворецька Ганна Миколаївна Група асоцiйованих осiб (близьких родичiв) DVORETSKYY ROZA 

(Дворецької Рози), Дворецького Iгоря Володимировича та Дворецької Ганни Миколаївни на момент 
об’єднання мали спiльну пряму та опосередковану iстотну участь у розмiрi 69,9266 вiдсоткiв статутного 

капiталу АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» та спiльну пряму та опосередковану iстотну участь у розмiрi 80,4288 
вiдсоткiв статутного капiталу АБ "ЕКСПРЕС-БАНК". Вiдповiдно приєднання АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" до 

АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» здiйснювалося пiд спiльним контролем вказаної групи осiб.  
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2. Операцiйне середовище, ризики та економiчнi умови Дiяльнiсть Банку переважно здiйснюється в 
Українi. Полiтична й економiчна ситуацiя в Українi в останнi роки нестабiльна, їй притаманнi особливостi 

ринку, що розвивається. Внаслiдок цього, здiйснення дiяльностi в країнi пов'язане з ризиками, що є 
нетиповими для iнших країн. Збройний конфлiкт в окремих частинах Луганської та Донецької областей, що 

почався навеснi 2014 року, не закiнчений; частини Донецької та Луганської областей залишаються пiд 
контролем самопроголошених республiк, i українська влада в даний час не має можливостi повною мiрою 

забезпечити застосування українського законодавства на територiї даних областей. У березнi 2014 року ряд 
подiй в Криму призвiв до приєднання Республiки Крим до Росiйської Федерацiї, яке не було визнано 

Україною та багатьма iншими країнами. Ця подiя призвела до суттєвого погiршення вiдносин мiж 
Україною та Росiйською Федерацiєю. Починаючи з 2014 року, економiчна ситуацiя в Українi iстотно 

погiршилася внаслiдок зниження обсягiв торгiвлi з Росiйською Федерацiєю та вiйськової напруженостi в 
Схiднiй Українi. Незважаючи на те, що в 2016-2017 рр. ситуацiя як i ранiше залишалася нестабiльною, 
українська економiка почала демонструвати деякi ознаки пожвавлення, такi, як уповiльнення темпiв 

iнфляцiї, зниження темпiв знецiнення гривнi по вiдношенню до основних iноземних валют, зростання 
мiжнародних резервiв Нацiонального банку України i загальне пожвавлення дiлової активностi. У 2016 та 
2017 рр. НБУ зняв деякi обмеження на операцiї з обмiну валюти, запровадженi в 2014-2015 рр. Зокрема, 
була поступово знижена частка надходжень в iноземнiй валютi, що пiдлягає обов'язковому продажу на 

мiжбанкiвському ринку, а розрахунковий перiод для експортно-iмпортних операцiй в iноземнiй валютi був 
збiльшений. Крiм того, НБУ дозволив українським компанiям виплачувати дивiденди за кордон у межах 

певного щомiсячного лiмiту. Банкiвська система залишається вкрай нестабiльною через малi обсяги 
капiталу i погану якiсть активiв, а українськi компанiї та банки, як i ранiше, вiдчувають брак фiнансування 

з боку внутрiшнiх i мiжнародних фiнансових ринкiв. Мiжнародний валютний фонд продовжив надавати 
пiдтримку українському уряду в рамках чотирирiчної програми розширеного фiнансування МВФ, 

затвердженої в березнi 2015 року. Iншi мiжнароднi фiнансовi установи також надавали останнiми роками 
значну технiчну пiдтримку з тим, щоб допомогти Українi реструктурувати зовнiшнiй борг i здiйснити рiзнi 
реформи (в тому числi реформу стосовно боротьби з корупцiєю, реформу в сферi корпоративного права i 

поступову лiбералiзацiю енергетичного сектора). У серпнi 2017 року Moody's пiдвищило кредитний 
рейтинг України до Caa2 з «позитивним» прогнозом, що було пов'язано з недавнiми державними 

реформами i полiпшенням мiжнародних вiдносин. Подальша стабiлiзацiя економiчної та полiтичної 
ситуацiї залежить вiд продовження проведення урядом структурних реформ та iнших чинникiв. Хоча 

управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльної дiяльностi Банку, 
необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть умов здiйснення дiяльностi може спричинити 

негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Банку, характер та наслiдки якого на 
поточний момент визначити неможливо. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського 
персоналу щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан 
Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу. 

3 3. Основа складання звiтностi Загальна iнформацiя Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до 



Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi – «МСФЗ»). Фiнансова звiтнiсть складена на основi 
принципу iсторичної вартостi, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю похiдних фiнансових 

iнструментiв та цiнних паперiв наявних для продажу, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, про що 
зазначено в основних положеннях облiкової полiтики нижче. Ця фiнансова звiтнiсть представлена в 

тисячах гривень (далi – «тис. грн.»), якщо не зазначено iнше. 
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4. Основнi положення облiкової полiтики Змiни в облiковiй полiтицi Поправки до МСФЗ, якi набрали 
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 р. не мали суттєвого впливу на 
фiнансову звiтнiсть Банку. Принципи оцiнки за справедливою вартiстю Банк оцiнює такi фiнансовi 
iнструменти, як цiннi папери наявнi для продажу та похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою 

вартiстю на кожну звiтну дату. Iнформацiя про справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, оцiнюваних 
за амортизованою вартiстю, розкривається у Примiтцi 29. Справедлива вартiсть є цiною, яка була б 

отримана за продаж активу або виплачена за передачу зобов’язання в рамках угоди, що укладається в 
звичайному порядку мiж учасниками ринку, на дату оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi передбачає, що 
операцiя з продажу активу або передачi зобов’язання вiдбувається: - або на головному ринку для даного 
активу або зобов’язання; або, в умовах вiдсутностi головного ринку, на найсприятливiшому ринку для 

даного активу або зобов’язання. Справедлива вартiсть активу або зобов’язання оцiнюється з 
використанням припущень, якi використовувалися б учасниками ринку при визначеннi цiни активу або 

зобов’язання, при цьому передбачається, що учасники ринку дiють у своїх кращих iнтересах. Оцiнка 
справедливої вартостi нефiнансового активу враховує можливiсть учасника ринку генерувати економiчнi 
вигоди вiд найвигiднiшого та найкращого використання активу або його продаж iншому учаснику ринку, 

який буде використовувати даний актив найвигiднiшим на найкращим чином. Банк використовує такi 
методики оцiнки, якi є прийнятними в сформованих обставинах i для яких доступнi данi, що є достатнiми 

для оцiнки справедливої вартостi, при цьому максимально використовуючи доречнi спостережуванi вихiднi 
данi i мiнiмально використовуючи неспостережуванi вихiднi данi. Наскiльки це можливо, Банк оцiнює 

справедливу вартiсть iнструменту з використанням котирувань даного iнструменту на активному ринку. 
Ринок визнається активним в разi, якщо операцiї по активу або зобов'язанню вiдбуваються з достатньою 

частотою i в достатньому обсязi для визначення котирувань на регулярнiй основi. При вiдсутностi 
поточних котирувань на активному ринку Банк використовує методи оцiнки, якi максимально 

використовують спостережуванi вихiднi данi i мiнiмально використовують неспостережуванi вихiднi данi. 
Обранi методи оцiнки включають всi чинники, якi учасники ринку взяли б до уваги в даних обставинах. Всi 

активи та зобов’язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у фiнансовiй звiтностi, 
класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї джерел справедливої вартостi, якi є значущими для 
оцiнки справедливої вартостi в цiлому: - Рiвень 1 - Ринковi котирування цiн на активному ринку по 

iдентичним активам чи зобов’язанням (без будь-яких коригувань); - Рiвень 2 - Моделi оцiнки, в яких iстотнi 
для оцiнки справедливої вартостi вхiднi данi, є прямо або побiчно спостережуваними на ринку; - Рiвень 3 - 

Моделi оцiнки, в яких iстотнi для оцiнки справедливої вартостi вхiднi данi, не є спостережуваними на 
ринку. Фiнансовi активи Первiсне визнання Фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi 

активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити i 
дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, або фiнансовi активи, наявнi для 

продажу. При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у 
випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов’язанi зi здiйсненням 
операцiї. Пiд час первiсного визнання фiнансових активiв Банк присвоює їм вiдповiдну категорiю i потiм 

може перекласифiкувати фiнансовi активи у деяких випадках, зазначених нижче. Дата визнання Усi 
стандартнi операцiї з купiвлi-продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, 

коли Банк бере на себе зобов’язання з придбання активу. До стандартних операцiй з купiвлi-продажу 
вiдносяться операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, в рамках яких передбачається передача 

активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на ринку. Кредити та дебiторська 
заборгованiсть Кредити та дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або 
визначеними платежами, що не котируються на активному ринку. Угоди за ними не укладаються з метою 

негайного або короткострокового перепродажу та не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою 
вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або фiнансовi активи, доступнi для продажу. 
Кредити, наданi Банком, первiсно визнаються за справедливою вартiстю з урахуванням вiдповiдних витрат 

на проведення операцiї. У подальшому кредити вiдображаються за амортизованою вартiстю з 
використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Пiсля знецiнення активу дохiд, отриманий на його 

балансову вартiсть та розрахований шляхом дисконтування розрахункових грошових потокiв, якi будуть 
повернутi за активом, iз використанням первiсної ефективної ставки процента, визнається у складi 



процентних доходiв. Прибутки та збитки за такими активами вiдображаються у звiтi про прибутки та 
збитки при вибуттi або зменшеннi корисностi таких кредитiв, а також у процесi амортизацiї. Фiнансовi 
активи, наявнi для продажу Фiнансовi активи, наявнi для продажу, являють собою непохiднi фiнансовi 

активи, класифiкованi як наявнi для продажу або тi, що не включенi до жодної з вищенаведених категорiй 
фiнансових активiв. Пiсля первiсного вiдображення в облiку фiнансовi активи, наявнi для продажу, 

оцiнюються за справедливою вартiстю, при цьому прибутки та збитки вiдображаються у складi iншого 
сукупного доходу до моменту вибуття або зменшення корисностi iнвестицiї. У цьому випадку сукупний 

прибуток або збиток, ранiше вiдображений у iншому сукупному доходi, включається до звiту про прибутки 
та збитки. При цьому вiдсотки, що розраховуються за методом ефективної ставки вiдсотка, вiдображаються 
у звiтi про прибутки та збитки. Перекласифiкацiя фiнансових активiв Керiвництво визначає категорiю, до 

якої слiд вiднести фiнансовий iнструмент, в момент його первiсного визнання. Похiднi фiнансовi 
iнструменти i фiнансовi iнструменти, при первiсному визнаннi вiднесенi до категорiї за справедливою 

вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку за перiод, не рекласифiкуються з категорiї 
фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку за перiод. Якщо фiнансовi активи вiдповiдають визначенню кредитiв та дебiторської 
заборгованостi, вони можуть бути рекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за 

справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку за перiод, або з категорiї 
фiнансових активiв, наявних для продажу, якщо Банк має намiр i можливiсть утримувати цi активи в 

майбутньому або до настання термiну їх погашення. Iншi фiнансовi iнструменти можуть бути 
рекласифiкованi з категорiї фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку за перiод, тiльки в рiдкiсних випадках. Окремими 
випадками є незвичайнi поодинокi подiї, повторення яких в найближчому майбутньому малоймовiрно. 

Фiнансовi активи перекласифiковуються за справедливою вартiстю на дату перекласифiкацiї. Справедлива 
вартiсть фiнансового активу на дату перекласифiкацiї стає його амортизованою вартiстю. Для фiнансових 
активiв, перекласифiкованих з категорiї фiнансових активiв наявних для продажу, будь-який попереднiй 
прибуток або збиток, який був визнаний у складi капiталу, амортизуються у складi прибутку або збитку 
протягом строку погашення фiнансового iнструменту, iз застосуванням методу ефективної вiдсоткової 

ставки. Якщо даний актив згодом стає знецiненим, то сума, вiдображена у складi капiталу, 
перекласифiковується в звiт про прибутки i збитки. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх 

еквiваленти включають готiвковi кошти, кошти в НБУ та кошти в кредитних установах зi строком 
погашення до дев’яноста днiв. Банкiвськi метали Золото та iншi банкiвськi метали вiдображаються за 

цiнами купiвлi (офiцiйними курсами) НБУ. Змiни в цiнах купiвлi (офiцiйних курсах) НБУ вiдображаються 
як курсовi рiзницi за операцiями з банкiвськими металами у складi курсових рiзниць вiд переоцiнки 

iноземної валюти. Договори «репо» i зворотного «репо» Цiннi папери, проданi в рамках угод про продаж iз 
зобов'язанням зворотного викупу (далi – угоди «РЕПО»), вiдображаються як операцiї iз залучення 

фiнансування, забезпеченого заставою цiнних паперiв, при цьому цiннi папери залишаються у звiтi про 
фiнансовий стан, а зобов'язання перед контрагентами, включенi до складу кредиторської заборгованостi за 

операцiями «РЕПО», вiдображаються в складi рахункiв i депозитiв банкiв або поточних рахункiв i 
депозитiв клiєнтiв залежно вiд ситуацiї. Рiзниця мiж цiною продажу i цiною зворотного викупу являє 

собою витрати на вiдсотки та вiдображається у складi прибутку або збитку за перiод дiї угоди «РЕПО» з 
використанням методу ефективної процентної ставки. Цiннi папери, придбанi в рамках угод про покупку iз 

зобов'язанням зворотного продажу (далi - угоди «зворотного РЕПО»), включенi до складу дебiторської 
заборгованостi за операцiями «зворотного РЕПО», вiдображаються в складi кредитiв, виданих банкам, або 

кредитiв, виданих клiєнтам, в залежностi вiд ситуацiї. Рiзниця мiж цiною купiвлi та цiною зворотного 
продажу являє собою процентний дохiд i вiдображається у складi прибутку або збитку за перiод дiї угоди 

«зворотного РЕПО» з використанням методу ефективної процентної ставки. Якщо активи, придбанi в 
рамках угод про покупку iз зобов'язанням зворотного продажу, продаються третiм сторонам, зобов'язання 

повернути цiннi папери вiдбивається як зобов'язання, призначене для торгiвлi, i оцiнюється за 
справедливою вартiстю. Похiднi фiнансовi iнструменти Похiднi iнструменти включають в себе операцiї 
«своп», форварднi контракти та ф'ючерснi угоди, угоди «спот» i опцiони на вiдсотковi ставки, iноземну 

валюту, банкiвськi метали та цiннi папери, а також будь-якi комбiнацiї ранiше перелiчених iнструментiв. 
Похiднi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю на дату укладання угоди i згодом 

переоцiнюються за справедливою вартiстю. Похiднi фiнансовi iнструменти з позитивною справедливою 
вартiстю вiдображаються в складi активiв, а з вiд’ємною справедливою вартiстю – у складi зобов’язань. 

Прибутки та збитки вiд цих iнструментiв включаються до звiту про прибутки та збитки як чистi 
прибутки/(збитки) вiд похiдних фiнансових iнструментiв, залежно вiд характеру iнструментiв. Векселi 
Придбанi векселi включаються до складу цiнних паперiв, наявних для продажу, або до складу коштiв у 

кредитних установах або кредитiв клiєнтам, залежно вiд цiлей та умов їх придбання, i вiдображаються на 



основi облiкової полiтики, що застосовується до вiдповiдних категорiй активiв. Позиковi кошти Позиковi 
кошти класифiкуються як зобов’язання, якщо сутнiсть договiрних домовленостей передбачає, що Банк має 

зобов’язання надати кошти чи iнший фiнансовий актив власнику чи виконати зобов’язання у спосiб, 
вiдмiнний вiд обмiну фiксованої суми коштiв чи iншого фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних 
дольових iнструментiв. Такi iнструменти включають заборгованiсть перед Нацiональним банком України, 

заборгованiсть перед кредитними установами, кошти клiєнтiв та iншi позиковi кошти. Пiсля первiсного 
визнання позиковi кошти надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу 

ефективної ставки вiдсотка. Прибутки та збитки вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки, коли 
визнання зобов’язань припиняється, а також у процесi амортизацiї. Оренда Операцiйна – Банк як орендар 

Оренда майна, за якої орендодавець фактично зберiгає за собою ризики й вигоди, пов’язанi з правом 
власностi на об’єкт оренди, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi за договором операцiйної 
оренди рiвномiрно списуються на витрати протягом строку оренди й облiковуються в складi iнших 

операцiйних витрат. Операцiйна – Банк як орендодавець Банк вiдображає у звiтi про фiнансовий стан 
активи, що є предметом операцiйної оренди, вiдповiдно до виду активу. Орендний дохiд по договорах 

операцiйної оренди рiвномiрно вiдображається у звiтi про прибутки та збитки протягом строку оренди в 
складi iнших доходiв у вiдповiдностi до умов орендного договору. Витрати, пов’язанi з орендованим 

майном, визнаються як частина вартостi даного майна i вiдображаються рiвномiрно у звiтi про прибутки та 
збитки у такий же спосiб як дохiд вiд операцiйної оренди протягом строку оренди. Оцiнка фiнансових 
iнструментiв при первiсному визнаннi При первiсному визнаннi фiнансовi iнструменти оцiнюються за 

справедливою вартiстю, яка коригується з урахуванням безпосередньо пов’язаних з ними комiсiй та витрат 
для iнструментiв, що не переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Найкращим 

доказом справедливої вартостi фiнансового iнструменту при первiсному визнаннi зазвичай є цiна угоди. 
Якщо Банк приходить до висновку, що справедлива вартiсть при первiсному визнаннi вiдрiзняється вiд 

цiни угоди: - якщо справедлива вартiсть пiдтверджується котируваннями на активному ринку для 
iдентичного активу або зобов’язання (тобто вхiднi данi Рiвня 1) або заснована на методицi оцiнки, яка 
використовує данi виключно спостережуваних ринкiв, Банк вiдразу визнає рiзницю мiж справедливою 

вартiстю при первiсному визнаннi та цiною угоди як дохiд або витрати; у тих випадках, коли справедлива 
вартiсть визначається з використанням даних якi не є спостережуваними, рiзниця мiж цiною угоди i 

вартiстю моделi визнається в звiтi про прибутки i збитки, коли вихiднi данi стають спостережуваними або в 
разi припинення визнання фiнансового iнструменту. Пiсля первiсного визнання Банк визнає вiдкладену 

рiзницю в якостi доходу або витрат виключно в тому випадку, якщо вхiднi данi стають спостережуваними 
або якщо визнання iнструменту припиняється. Згортання Згортання фiнансових активiв та зобов’язань з 

вiдображенням лише чистого сальдо у звiтi про фiнансовий стан здiйснюється тiльки за наявностi 
юридично закрiпленого права здiйснювати згортання або намiру реалiзувати актив одночасно з 

погашенням зобов’язання. Згортання не здiйснюється, якщо договiрними вiдносинами встановлено, що 
розрахунки здiйснюються на брутто-основi, i вiдповiднi активи та зобов’язання вiдображаються у звiтi про 

фiнансовий стан у повнiй сумi. Зменшення корисностi фiнансових активiв На кожну звiтну дату Банк 
оцiнює наявнiсть об’єктивних ознак зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових 
активiв. Вважається, що вiдбувається зменшення корисностi фiнансового активу чи групи фiнансових 

активiв тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї чи бiльше 
подiй, що настали пiсля первiсного визнання активу («випадок виникнення збиткiв»), i такий випадок або 

випадки виникнення збиткiв мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки чи групу фiнансових 
активiв, який може бути достовiрно визначений. Об’єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть 

включати ознаки того, що позичальник чи група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, 
порушують зобов’язання зi сплати процентiв чи основної суми боргу, ймовiрнiсть банкрутства чи 

фiнансової реорганiзацiї, а також свiдчень, на пiдставi спостережуваної ринкової iнформацiї, 
помiркованого зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни у рiвнi прострочених 
платежiв або в економiчних умовах, що корелюють зi збитками за активами. Кошти в кредитних установах 

та кредити клiєнтам Спочатку Банк визначає, чи iснують об’єктивнi iндивiдуальнi ознаки зменшення 
корисностi коштiв у кредитних установах та кредитiв клiєнтам, що облiковуються за амортизованою 

вартiстю, кожен з яких окремо є суттєвим, а також iндивiдуальнi або сукупнi ознаки зменшення корисностi 
фiнансових активiв, кожен з яких окремо не є суттєвим. У разi якщо об’єктивнi ознаки зменшення 

корисностi розглянутого окремо фiнансового активу (суттєвого або несуттєвого) вiдсутнi, цей актив 
включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група 

фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, що 
оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi i стосовно яких визнається або продовжує 

визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не повиннi оцiнюватись на предмет зменшення корисностi 
на сукупнiй основi. За наявностi об’єктивних ознак понесення збитку в результатi зменшення корисностi 



фiнансових активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною 
вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за вирахуванням майбутнiх очiкуваних збиткiв, якi ще 
не були понесенi). Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву та сума 

збитку визнається у звiтi про прибутки та збитки. Кошти у кредитних установах i кредити клiєнтам та 
вiдповiдний резерв списуються, коли вже немає реальної перспективи вiдшкодування у найближчому часi, 
а все забезпечення було реалiзовано чи передано Банку. Якщо у наступному роцi сума очiкуваного збитку 

вiд зменшення корисностi знижується й таке зниження може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, що 
вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення 

корисностi зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо списання пiзнiше вiдшкодовується, 
то сума вiдшкодування вiдображується як дохiд у звiтi про прибутки та збитки. Поточна вартiсть 

очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за 
фiнансовим активом. Якщо кредит надано пiд плаваючу процентну ставку, то ставкою дисконтування для 

визначення збиткiв вiд зменшення корисностi буде поточна ефективна ставка вiдсотка. Розрахунок 
поточної вартостi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв забезпеченого фiнансового активу вiдображає 

грошовi потоки, що можуть виникнути в результатi звернення стягнення за вирахуванням витрат на 
отримання та продаж забезпечення, незалежно вiд вiрогiдностi звернення стягнення. З метою сукупної 

оцiнки зменшення корисностi фiнансовi активи розподiляються на групи на основi внутрiшньої системи 
кредитних рейтингiв Банку, з урахуванням характеристик кредитного ризику, таких як вид активу, галузь 

економiки, географiчне розташування, вид забезпечення, своєчаснiсть платежiв та iншi вiдповiднi фактори. 
Майбутнi грошовi потоки за групою фiнансових активiв, якi оцiнюються на предмет зменшення корисностi 

на сукупнiй основi, визначаюся виходячи з iсторичної iнформацiї щодо збиткiв за активами, 
характеристики кредитного ризику за якими аналогiчнi характеристикам за активами групи. Збитки 
попереднiх перiодiв коригуються на основi поточної спостережуваної ринкової iнформацiї з метою 

вiдображення впливу iснуючих умов, що не мали впливу на тi роки, за якi наявна iсторична iнформацiя 
щодо збиткiв, та усунення впливу умов у попереднiх перiодах, якi не iснують на даний момент. Оцiнки 

змiн у майбутнiх грошових потоках вiдображають та вiдповiдають змiнам у вiдповiднiй спостережуванiй 
ринковiй iнформацiї за кожен рiк (наприклад, змiни у рiвнi безробiття, цiнах на нерухомiсть, товарних 

цiнах, платiжному статусi чи iнших факторах, що свiдчать про понесенi збитки та їх розмiр). Методи та 
припущення, використанi для оцiнки грошових потокiв аналiзуються регулярно з метою зменшення будь-

яких розбiжностей мiж оцiночним збитком та фактичними результатами. Фiнансовi активи, наявнi для 
продажу Стосовно фiнансових активiв, наявних для продажу, Банк на кожну звiтну дату оцiнює наявнiсть 

об’єктивних ознак зменшення корисностi фiнансової iнвестицiї або групи фiнансових iнвестицiй. У 
випадку, коли iнвестицiї в капiтал класифiкованi як наявнi для продажу, об’єктивнi ознаки зменшення 
корисностi повиннi включати значне або довготривале зменшення справедливої вартостi iнвестицiй 

вiдносно вартостi iнвестицiї. При наявностi ознак зменшення корисностi сукупний збиток, визначений як 
рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю, виключаючи збиток вiд зменшення 
корисностi iнвестицiй, ранiше визнаного у звiтi про прибутки та збитки, вилучається з iншого сукупного 

доходу та визнається у звiтi про прибутки та збитки. Втрати вiд зменшення корисностi iнвестицiй у капiтал 
не сторнуються через звiт про прибутки та збитки; збiльшення справедливої вартостi цих iнвестицiй пiсля 

зменшення корисностi визнаються безпосередньо у iншому сукупному доходi. У випадку, коли борговi 
iнструменти класифiкованi як наявнi для продажу, ймовiрнiсть зменшення корисностi визначається 

аналогiчно до фiнансових активiв, що вiдображаються за амортизованою вартiстю. Процентнi доходи 
вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки. Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть боргового 
iнструменту збiльшується, i таке збiльшення об’єктивно пов’язане з подiєю, що вiдбулася пiсля первiсного 

визнання збитку вiд зменшення корисностi у звiтi про прибутки та збитки, втрати вiд зменшення 
корисностi сторнуються через звiт про прибутки та збитки. Реструктурованi кредити Банк намагається, 
якщо можливо, реструктурувати кредити, а не вступати в права володiння заставою. Це може включати 
продовження строкiв погашення та погодження нових умов надання кредиту. Процедура облiку таких 
реструктурованих кредитiв є такою: - якщо валюту кредиту було змiнено, визнання старого кредиту 

припиняється, i замiсть нього в облiку вiдображається новий кредит; - якщо причиною реструктурування 
кредиту є не фiнансовi труднощi позичальника, кредит не визнається як такий, кориснiсть якого 

зменшилась. Визнання такого кредиту не припиняється, майбутнi грошовi потоки, що залишилися до 
погашення кредиту, дисконтуються за первiсною ефективною ставкою вiдсотка; - якщо кориснiсть кредиту 

зменшилась пiсля реструктурування, Банк використовує первiсну ефективну ставку вiдсотка для нових 
грошових коштiв з метою оцiнки вiдшкодовуваної вартостi кредиту. Рiзниця мiж перерахованою 

приведеною вартiстю нових грошових коштiв з урахуванням забезпечення та балансовою вартiстю до 
реструктурування визнається в складi вiдрахувань на резерви за перiод. Припинення визнання фiнансових 

активiв та зобов’язань Фiнансовi активи Припинення визнання фiнансового активу (або частини 



фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у разi: - якщо закiнчився 
строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу; - якщо Банк передав права на 

отримання грошових надходжень вiд такого активу, або якщо Банк зберiг права на отримання грошових 
потокiв вiд активу, але взяв на себе контрактне зобов’язання перерахувати їх у повному обсязi третiй 

сторонi на умовах «транзитної угоди» без суттєвої затримки; та - якщо Банк або (a) передав практично всi 
ризики та вигоди, пов’язанi з активом, або (б) не передав i не зберiг практично всiх ризикiв та вигод, 
пов’язаних з активом, але передав контроль над цим активом. У разi якщо Банк передав свої права на 

отримання грошових потокiв вiд активу i при цьому не передав i не зберiг практично всiх ризикiв та вигод, 
пов’язаних з активом, а також не передав контроль над активом, такий актив продовжує вiдображатись в 
облiку в межах подальшої участi Банку у цьому активi. Подальша участь Банку в активi, що має форму 

гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншим iз значень: первiсною балансовою вартiстю активу 
або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред’явлена Банку до сплати. Фiнансовi 

зобов’язання Припинення визнання фiнансового зобов’язання вiдбувається у разi виконання, анулювання 
чи закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов’язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов’язання 

iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або в разi внесення 
суттєвих змiн до умов iснуючого зобов’язання, первiсне зобов’язання знiмається з облiку, а нове 

вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов’язань у звiтi про прибутки та 
збитки. Фiнансовi гарантiї У ходi звичайної господарської дiяльностi Банк надає фiнансовi гарантiї, що 

включають акредитиви, гарантiї та акцепти. Фiнансовi гарантiї - це договори, що зобов'язують Банк 
здiйснювати певнi платежi, якi компенсують власниковi фiнансової гарантiї втрати, понесенi в результатi 

того, що певний дебiтор не змiг здiйснити платiж у строки, визначенi умовами боргового iнструменту. 
Фiнансовi гарантiї первiсно визнаються у фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю у статтi «Iншi 

зобов’язання», яка ґрунтується на сумi отриманої комiсiї. Пiсля первiсного визнання зобов’язання Банку за 
кожною гарантiєю оцiнюється за найбiльшою з двох величин: суми, визнаної спочатку, за вирахуванням 
накопиченої амортизацiї або величини резерву пiд можливi втрати по данiй гарантiї. Резерви пiд можливi 

втрати за фiнансовими гарантiями та iншими зобов'язаннями кредитного характеру визнаються, коли iснує 
висока ймовiрнiсть виникнення втрат i розмiри таких втрат можуть бути оцiненi з достатнiм ступенем 
надiйностi. Будь-яке збiльшення зобов’язання за фiнансовими гарантiями вiдображається у звiтi про 
прибутки та збитки. Отримана комiсiя визнається у звiтi про прибутки та збитки лiнiйним методом 

протягом строку дiї гарантiї. Оподаткування Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється у 
вiдповiдностi до податкового законодавства України. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання 

розраховуються стосовно всiх тимчасових рiзниць за методом балансових зобов’язань. Вiдстроченi податки 
на прибуток вiдображаються стосовно всiх тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою 
активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, 

коли вiдстрочений податок на прибуток виникає в результатi первiсного вiдображення гудвiлу, активу або 
зобов’язання за операцiєю, що не являє собою об’єднання компанiй, i яка на момент здiйснення не впливає 
анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток. Вiдстроченi податковi активи 
вiдображаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, 

за рахунок якого можна здiйснити залiк цих тимчасових рiзниць, що зменшують податкову базу. 
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визначаються за ставками податку, що будуть 

застосовуватись протягом перiоду реалiзацiї активу чи врегулювання зобов’язання на пiдставi 
законодавства, яке було набуте або фактично набуло сили на звiтну дату. Крiм цього, в Українi iснують 
рiзнi операцiйнi податки, що застосовуються до дiяльностi Банку. Зазначенi податки включенi до статтi 

«Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати» звiту про прибутки та збитки. Основнi засоби Основнi засоби 
вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених 

збиткiв вiд зменшення корисностi. Така вартiсть включає витрати, пов’язанi iз замiною частини основних 
засобiв, якi визнанi за фактом понесення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. Балансова вартiсть 

основних засобiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi, коли подiї або змiни в обставинах свiдчать 
про те, що балансова вартiсть не може бути вiдшкодована. Нарахування амортизацiї активу починається з 

дати, коли основний засiб стає доступним для використання. Амортизацiя розраховується за лiнiйним 
методом протягом таких очiкуваних строкiв корисної служби: Роки Будiвлi 50 Меблi та iнвентар 2-20 
Комп’ютери та офiсне обладнання 5-11 Транспортнi засоби 8-10 Залишкова вартiсть, строки корисної 

служби активiв та метод нарахування амортизацiї переглядаються i вiдповiдним чином коригуються в кiнцi 
кожного фiнансового року. Витрати на ремонтно-вiдновлювальнi роботи вiдображаються у складi iнших 

адмiнiстративних i операцiйних витрат, крiм випадкiв, коли такi витрати можна капiталiзувати. 
Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи включають придбанi лiцензiї та програмне забезпечення. 

Нематерiальнi активи, придбанi окремо, первiсно визнаються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання 
нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та 



накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи мають обмежений або невизначений 
строк корисної служби. Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисної служби амортизуються 

протягом строку корисної служби, що становить вiд одного до двадцяти рокiв, i аналiзуються на предмет 
зменшення корисностi у разi наявностi ознак можливого зменшення корисностi нематерiального активу. 

Строки та порядок амортизацiї нематерiальних активiв з обмеженим строком корисної служби 
аналiзуються як мiнiмум щорiчно в кiнцi кожного звiтного року. Iнвестицiйна нерухомiсть Iнвестицiйною 

визнається нерухомiсть, утримувана для отримання орендних платежiв або для збiльшення її вартостi. Така 
нерухомiсть не використовується Банком нi в операцiйнiй дiяльностi, нi в будь-яких адмiнiстративних 

цiлях. Об’єкти в процесi будiвництва, благоустрою чи реконструкцiї для використання в майбутньому як 
iнвестицiйної нерухомостi також класифiкуються як iнвестицiйна нерухомiсть. Iнвестицiйна нерухомiсть 
вiдображається за собiвартiстю, включаючи витрати на придбання, за вирахуванням амортизацiї та витрат 

вiд зменшення корисностi. Амортизацiя розраховується за прямолiнiйним методом протягом строку 
корисного використання будiвель – 50 рокiв. Залишкова вартiсть активiв, строк корисного використання та 
метод нарахування амортизацiї переглядаються та коригуються на кожну звiтну дату. Прибутки та збитки 
вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi розраховуються як надходження за мiнусом залишкової вартостi. 

Подальшi витрати капiталiзуються тiльки за умови, коли iснує iмовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, 
пов’язанi з витратами, надiйдуть в Банк i вартiсть можна буде достовiрно оцiнити. Всi iншi ремонти та 

технiчнi обслуговування вiдносяться на витрати в момент їх виникнення. Активи, класифiкованi як 
утримуванi для продажу Банк класифiкує необоротнi активи як утримуванi для продажу, якщо їх балансова 

вартiсть буде вiдшкодовуватись в основному шляхом продажу, а не в ходi їх використання. Для цього 
необоротнi активи мають бути доступнi для негайного продажу в їх теперiшньому станi тiльки на тих 

умовах, якi є звичайними при продажу таких активiв, при цьому їх продаж має характеризуватись високим 
ступенем ймовiрностi. Висока ймовiрнiсть продажу означає твердий намiр керiвництва Банку 

додержуватися плану продажу необоротного активу. При цьому необхiдно, щоб була розпочата програма 
активних дiй з пошуку покупця й виконання такого плану. У подальшому необоротний актив має активно 

пропонуватись для продажу за цiною, що є обґрунтованою, з урахуванням його поточної справедливої 
вартостi. Крiм цього, вiдображення продажу як завершеної операцiї повинне очiкуватись протягом одного 

року з дати класифiкацiї необоротних активiв як утримуваних для продажу. Банк оцiнює активи, 
класифiкованi як утримуванi для продажу, за меншою з двох оцiнок: балансовою вартiстю та справедливою 

вартiстю за вирахуванням витрат з продажу. У разi настання подiй або змiни обставин, що вказують на 
можливе зменшення корисностi активiв, Банк вiдображає збиток вiд зменшення корисностi при 

первiсному, а також подальшому списаннi їх вартостi до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на 
продаж. Резерви Резерви визнаються, якщо Банк внаслiдок певної подiї в минулому має юридичнi або 

добровiльно взятi на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовiрностi очiкується 
вiдтiк ресурсiв, що втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, i якi можна оцiнити з достатнiм ступенем 
впевненостi. Зобов’язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат Банк не здiйснює жодних пенсiйних 

вiдрахувань, крiм вiдрахувань до Державної пенсiйної системи України, яка вимагає вiд роботодавця 
здiйснення поточних внескiв, якi розраховуються як вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати. Цi 

витрати у звiтi про прибутки та збитки вiдносяться до перiоду, в якому заробiтна плата нараховується. Банк 
не має будь-яких додаткових зобов’язань з пенсiйних виплат. Статутний капiтал Статутний капiтал Простi 
акцiї, якi неможливо погасити, разом iз дивiдендами, якi виплачуються на розсуд Банку, класифiкуються як 
власний капiтал. Зовнiшнi витрати, що безпосередньо вiдносяться до випуску нових акцiй, окрiм випадкiв 

злиття компанiй, зменшують надходження вiд випуску акцiй у капiталi. Будь-яке перевищення 
справедливої вартостi отриманої компенсацiї над номiнальною вартiстю випущених акцiй вiдображається у 

складi додаткового сплаченого капiталу. Дивiденди Дивiденди визнаються як зобов’язання та 
вираховуються з капiталу на звiтну дату, якщо вони заявленi до або на звiтну дату. Iнформацiя про 

дивiденди, рекомендованi чи оголошенi до або пiсля звiтної дати, але до дати пiдпису фiнансової звiтностi, 
розкривається у фiнансовiй звiтностi. Активи у довiрчому управлiннi Активи на фiдуцiарних рахунках, 

якими Банк управляє на пiдставi довiреностi, не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, оскiльки вони не є 
активами Банку. Сегментна звiтнiсть Сегментна звiтнiсть Банку ґрунтується на таких операцiйних 

сегментах: послуги фiзичним особам, послуги юридичним особам, iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть та 
iншi операцiї. Операцiйний сегмент є складовою частиною Банку, бере участь в дiяльностi i несе витрати 
(включаючи доходи та витрати, пов’язанi з операцiями з iншими компонентами тiєї ж групи); операцiйнi 

результати якого регулярно розглядаються Правлiнням для прийняття рiшення про ресурси, що 
видiляються на сегмент i оцiнки його ефективностi. Для операцiйного сегменту характерна наявнiсть 

вiдокремлюваної фiнансової iнформацiї. Умовнi активи та зобов’язання Умовнi зобов’язання не 
визнаються у звiтi про фiнансовий стан. Розкриття iнформацiї щодо таких зобов’язань надається, за 

винятком випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв для виконання таких зобов’язань є малоймовiрним. Умовнi активи 



не визнаються у звiтi про фiнансовий стан. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли 
надходження пов’язаних iз ними економiчних вигод є ймовiрним. Визнання доходiв та витрат Доходи 

визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Банк отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть 
бути достовiрно визначенi. Для визнання доходiв у фiнансовiй звiтностi необхiдне дотримання наступних 

критерiїв: Процентнi та аналогiчнi доходи та витрати Для всiх фiнансових iнструментiв, визначених за 
амортизованою вартiстю, а також для процентних цiнних паперiв, що класифiкуються за справедливою 
вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, чи як доступнi для продажу, процентнi 

доходи чи витрати вiдображаються за ефективною ставкою вiдсотка, що є ставкою, яка точно дисконтує 
очiкуванi майбутнi виплати та надходження протягом очiкуваного строку служби фiнансового iнструмента 

чи бiльш короткого перiоду (якщо таке має мiсце) до чистої балансової суми фiнансового активу чи 
фiнансового зобов’язання. При обчисленнi враховуються всi договiрнi умови за фiнансовим iнструментом 

(наприклад, право на дострокове погашення) та всi винагороди чи додатковi витрати, що безпосередньо 
пов’язанi з фiнансовим iнструментом та є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки, але не 

враховуються майбутнi збитки за кредитами. Балансова вартiсть фiнансового активу чи фiнансового 
зобов’язання коригується в разi перегляду Банком своєї оцiнки платежiв або надходжень. Скоригована 
балансова вартiсть обчислюється виходячи з первiсної ефективної ставки вiдсотка, а змiни балансової 
вартостi вiдображаються як процентнi доходи чи витрати. При зменшеннi вiдображеної у фiнансовiй 
звiтностi вартостi фiнансового активу чи групи аналогiчних фiнансових активiв внаслiдок зменшення 
корисностi продовжують визнаватись процентнi доходи з використанням первiсної ефективної ставки 

вiдсотка та врахуванням зменшення корисностi. За фiнансовими активами, за якими є ознаки знецiнення, 
процентний дохiд визнається з урахуванням суми зменшення корисностi (суми резерву). Комiсiйнi доходи 
Банк отримує комiсiйнi доходи вiд рiзних видiв послуг, що надаються клiєнтам. Комiсiйнi доходи можна 
роздiлити на такi двi категорiї: - Комiсiйнi доходи, отриманi за надання послуг протягом певного перiоду 
Комiсiйнi доходи, отриманi вiд надання послуг протягом певного перiоду, нараховуються протягом цього 

перiоду. Такi статтi включають комiсiйнi доходи та доходи вiд управлiння активами, вiдповiдальне 
зберiгання та iншi управлiнськi та консультацiйнi послуги. Комiсiйнi за зобов’язаннями з надання кредитiв, 

що, iмовiрно, будуть використанi, та iншi комiсiйнi, пов’язанi з наданням кредитiв, переносяться на 
наступнi перiоди (разом iз будь-якими додатковими витратами) та визнаються як коригування ефективної 

ставки вiдсотка за кредитом. - Комiсiйнi доходи вiд надання послуг з проведення операцiй Комiсiйнi 
доходи, отриманi за проведення або участь у переговорах щодо здiйснення операцiї вiд iменi третьої 

сторони, наприклад, укладання угоди про придбання акцiй чи iнших цiнних паперiв або придбання чи 
продаж компанiї, визнаються по завершеннi вiдповiдної операцiї. Комiсiйнi або частина комiсiйних, 
пов’язана з певними показниками доходностi, визнаються пiсля дотримання вiдповiдних критерiїв. 

Операцiї в iноземнiй валютi Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, що є функцiональною валютою та 
валютою представлення звiтностi Банку. Операцiї в iноземних валютах первiсно вiдображаються у 

функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та 
зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним 

курсом, що дiє на звiтну дату. Прибутки та збитки, якi виникають в результатi такого перерахунку, 
визнаються у звiтi про прибутки та збитки на нетто основi як курсовi рiзницi. Немонетарнi статтi, якi 

оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на 
дати первiсних операцiй. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за справедливою вартiстю в iноземнiй 

валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi. Рiзницi 
мiж договiрним обмiнним курсом за певною операцiєю в iноземнiй валютi та офiцiйним курсом НБУ на 

дату такої операцiї також включаються до результату торгових операцiй в iноземнiй валютi. Станом на 31 
грудня 2017 року офiцiйний курс гривнi, встановлений НБУ, складав 28,067223 грн. за 1 дол. США (2016 
р.: 27,190858 грн.) та 33,495424 грн. за 1 Євро (2016 р.: 28,422604 грн.). Безперервнiсть дiяльностi Станом 

на 31 грудня 2017 року Банк працює в умовах дiї Плану реструктуризацiї, розробленого з метою виконання 
вимог Нацiонального банку України щодо докапiталiзацiї за результатами проведеного дiагностичного 
обстеження Банку вiдповiдно до вимог постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 4 лютого 

2016 № 59 «Про здiйснення дiагностичного обстеження банкiв» ( далi – « План реструктуризацiї») та Плану 
заходiв щодо приведення його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог законодавства та нормативно-правових 

актiв Нацiонального банку України щодо операцiй з пов’язаними з Банком особами. ( далi – « План 
заходiв») Цi плани розробленi Банком на перiод до 1 сiчня 2019 та 1 сiчня 2020 р. вiдповiдно та погодженi 
Нацiональним банком України. Банк забезпечує виконання основних заходiв, передбачених вiдповiдними 

Планами, з урахуванням змiн чинного законодавства. Станом на 31 грудня 2017 року Банк порушує 
норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента Н7 а також лiмiт загальної 
довгої вiдкритої валютної позицiї Л13-1. Порушення нормативу Н7 знаходиться у межах визначених 

станом на 31.12.2017 вiдповiдно до Плану реструктуризацiї. Дотримання нормативу Н7 у розрiзi окремих 



контрагентiв, знаходиться в межах плану, окрiм одного з «великих» позичальникiв банку, щодо якого була 
здiйснена реструктуризацiя вiдповiдно до вимог Закону України «Про фiнансову реструктуризацiю». 

Порушення Л13-1 вiдбулося внаслiдок фiнансової реструктуризацiї одного з «великих» позичальникiв 
банку, зобов’язання якого номiнованi в iноземнiй валютi, вiдповiдно до зазначеного закону. Норми 

зазначеного закону не передбачають застосування до Банку заходiв впливу за порушення лiмiтiв валютної 
позицiї та нормативу Н7, внаслiдок участi боржникiв у процедурi фiнансової реструктуризацiї згiдно з 
вимогами чинного законодавства. Значення нормативу максимального розмiру кредитного ризику за 

операцiями з пов'язаними з банком особами Н9 було приведено у вiдповiднiсть до вимог законодавства 
ранiше за термiн передбачений Планом заходiв. Згiдно з узгодженими умовами акцiонери Банку, 

DVORETSKYY ROZA (Дворецька Роза), Дворецький Iгор Володимирович та Дворецька Ганна Миколаївна 
пiдтвердили та надали особистих гарантiй щодо забезпечення виконання заходiв, передбачених Планом 

реструктуризацiї та Планом заходiв щодо приведення дiяльностi Банку у вiдповiднiсть до вимог 
законодавства та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо операцiй з пов’язаними з 

Банком особами. Керiвництво Банку вважає, що, з огляду на всi описанi вище заходи, яких воно вживає, 
Банк має ресурси, щоб продовжити свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому. Крiм того, керiвництву 

невiдомо про iстотнi невизначеностi, якi можуть викликати значнi сумнiви в здатностi Банку проводити 
дiяльнiсть у найближчому майбутньому. Майбутнi змiни в облiковiй полiтицi Стандарти та iнтерпретацiї, 
якi були опублiкованi, але ще не набули чинностi Нижче представленi новi стандарти, змiни до стандартiв 
та тлумачення ще не є чинними на 31 грудня 2017 р. та не були застосованi при складаннi цiєї фiнансової 

звiтностi. Банк планує, при необхiдностi застосувати цi стандарти, коли вони набудуть чинностi. 
Очiкується, що нижчезазначенi стандарти матимуть суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть Банку у перiод 

їх першого застосування. МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» У липнi 2014 року РМСБО випустила 
остаточну версiю МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти». МСФЗ 9 є чинним для рiчних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2018 р. або пiзнiше, при цьому дозволяється його дострокове застосування. Вона 
замiнює МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». У жовтнi 2017 року РМСБО випустила 
змiни до МСФЗ 9 «Умова про дострокове погашення з негативною компенсацiєю». Змiни є чинними для 

рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р. або пiзнiше, при цьому дозволяється дострокове 
застосування. МСФЗ 9 вимагає вiд Банку перегляду процесiв облiку та внутрiшнього контролю, i зазначенi 
змiни ще не завершенi. Банк допрацьовує свою методологiю для розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв; 

i новi положення облiкової полiтики та застосовуванi припущення, судження i методи оцiнки можуть 
змiнюватися до тих пiр, поки Банк не завершить процес пiдготовки своєї першої фiнансової звiтностi, що 

включає дату першого застосування. Банк знаходиться в процесi оцiнки потенцiйного впливу застосування 
МСФЗ 9 на фiнансову звiтнiсть. Класифiкацiя – фiнансовi активи МСФЗ 9 передбачає новий пiдхiд до 

класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв, що вiдображає бiзнес-модель, яка використовується для 
управлiння цими активами, i характеристики пов'язаних з ними грошових потокiв. МСФЗ 9 мiстить три 

основнi категорiї, за якими класифiкуються фiнансовi активи, а саме фiнансовi активи, оцiненi за 
амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки в iншому 

сукупному доходi (FVOCI) та за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у 
прибутку або збитку (FVTPL). Цей стандарт скасовує iснуючу згiдно з МСБО 39 класифiкацiю фiнансових 

активiв у категорiї утримуваних до погашення, кредитiв i дебiторської заборгованостi та наявних для 
продажу. Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає 

обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з 
вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку: вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, 

метою якої є утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв, i його договiрнi 
умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi являють собою виплату 
виключно основної суми i процентiв (SPPI) на непогашену частину основної суми. Фiнансовий актив 

оцiнюється за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi, 
тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає обом нижченаведених умовам i не класифiкований на розсуд Банку 
як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку: 

вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом отримання передбачених 
договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i його договiрнi умови 

передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi являють собою виплату виключно 
основної суми i процентiв на непогашену частину основної суми. При первiсному визнаннi iнвестицiй в 
iнструменти капiталу, якi не призначенi для торгових операцiй, Банк може на власний розсуд прийняти 
рiшення, без права його подальшого скасування, вiдображати подальшi змiни їх справедливої вартостi в 
складi iншого сукупного доходу. Такий вибiр здiйснюється для кожної iнвестицiї окремо. Всi фiнансовi 

активи, якi не вiдповiдають критерiям для їх оцiнки за амортизованою вартiстю або за справедливою 
вартiстю через iнший сукупний дохiд, як описано вище, оцiнюються за справедливою вартiстю через 



прибуток або збиток. Крiм того, при первiсному визнаннi Банк може на власний розсуд класифiкувати, без 
права подальшої перекласифiкацiї, фiнансовий актив, який вiдповiдає критерiям для оцiнки за 

амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, як оцiнюваний за 
справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо це дозволить усунути або значно зменшити 

облiкову невiдповiднiсть, яка виникла б в iншому випадку. Згiдно з МСФЗ 9, похiднi фiнансовi 
iнструменти, вбудованi у контракти, основним контрактом яких є фiнансовий актив, що належить до сфери 

застосування цього МСФЗ, не вiдокремлюються. Натомiсть вiдповiднi вимоги до класифiкацiї 
застосовуються до всього гiбридного iнструмента. Оцiнка бiзнес-моделi Банк проведе оцiнку мети бiзнес-

моделi, в рамках якої утримується актив, на рiвнi портфеля фiнансових iнструментiв, оскiльки це 
найкращим чином вiдображає спосiб управлiння бiзнесом i надання iнформацiї управлiнському персоналу. 

При цьому розглядатиметься така iнформацiя: - Полiтики i цiлi, встановленi для даного портфеля 
фiнансових активiв, а також дiя зазначених полiтик на практицi, зокрема, чи орiєнтована стратегiя 

управлiнського персоналу на отримання процентного доходу, передбаченого договором, пiдтримку певної 
структури процентних ставок, забезпечення вiдповiдностi термiнiв погашення фiнансових активiв строкам 

погашення фiнансових зобов'язань, що використовуються для фiнансування цих активiв, або реалiзацiю 
грошових потокiв шляхом продажу активiв; - яким чином оцiнюється результативнiсть портфеля i яким 

чином ця iнформацiя повiдомляється управлiнському персоналу Банку; - ризики, якi впливають на 
результативнiсть бiзнес-моделi (i фiнансових активiв, утримуваних в рамках цiєї бiзнес-моделi), i яким 

чином здiйснюється управлiння цими ризиками; - яким чином винагороджуються менеджери, що 
здiйснюють керiвництво бiзнесом (наприклад, чи залежить ця винагорода вiд справедливої вартостi 

активiв, якими вони управляють, або вiд отриманих ними вiд активiв грошових потокiв, передбачених 
договором); - частота, обсяг i термiни продажiв в минулих перiодах, причини таких продажiв, а також 
очiкування щодо майбутнього рiвня продажiв. Однак iнформацiя про рiвнi продажiв розглядається не 
iзольовано, а в рамках єдиного цiлiсного аналiзу того, яким чином досягається заявлена Банком мета 

управлiння фiнансовими активами i як реалiзуються грошовi потоки. Фiнансовi активи, що утримуються 
для торгових операцiй i управлiння якими здiйснюється та результативнiсть яких оцiнюється на основi 

справедливої вартостi, будуть оцiнюватися за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки у прибутку або збитку, оскiльки вони не утримуються анi з метою отримання передбачених 

договором грошових потокiв, анi з метою як отримання передбачених договором грошових потокiв, так i 
продажу фiнансових активiв. Оцiнка того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатою 

основної суми та процентiв Для цiлей даної оцiнки «основна сума» визначається як справедлива вартiсть 
фiнансового активу при його первiсному визнаннi. «Проценти» визначаються як вiдшкодування за вартiсть 

грошей у часi, за кредитний ризик щодо основної суми, що залишається непогашеною протягом певного 
перiоду часу, та за iншi основнi ризики i витрати, пов'язанi з кредитуванням (наприклад, ризик лiквiдностi 

та адмiнiстративнi витрати), а також маржу прибутку. При оцiнцi того, чи є передбаченi договором грошовi 
потоки виключно виплатами основної суми i процентiв на непогашену частину основної суми («критерiй 
SPPI»), Банк проаналiзує договiрнi умови фiнансового iнструмента. Сюди увiйде оцiнка того, чи мiстить 

фiнансовий актив яку-небудь договiрну умову, яка може змiнити термiни або суму передбачених 
договором грошових потокiв так, що фiнансовий актив не буде вiдповiдати аналiзованiй вимозi. При 
проведеннi оцiнки Банк проаналiзує: - умовнi подiї, якi можуть змiнити термiни або суму грошових 

потокiв; - умови, що мають ефект важеля (левередж); -умови про дострокове погашення та пролонгацiї 
термiну дiї; -умови, якi обмежують вимоги Банку грошовими потоками вiд обумовлених активiв – 
наприклад, фiнансовi активи без права регресу; -умови, якi викликають змiни в вiдшкодування за 

тимчасову вартiсть грошей – наприклад, перiодичний перегляд процентних ставок. Умова про дострокове 
погашення вiдповiдає критерiю SPPI в тому випадку, якщо сума, сплачена при достроковому погашеннi, 

представляє по сутi непогашену частину основної суми i проценти на непогашену частину та може 
включати розумну додаткову компенсацiю за дострокове припинення дiї договору. Крiм того, умова про 

дострокове погашення розглядається як така, що вiдповiдає даному критерiю в тому випадку, якщо 
фiнансовий актив придбавається або створюється з премiєю або дисконтом щодо зазначеної в договорi 

номiнальної сумi, сума, що пiдлягає виплатi при достроковому погашеннi, по сутi являє собою зазначену в 
договорi номiнальну суму плюс передбаченi договором нарахованi (але не виплаченi) проценти (i може 

також включати розумну додаткову компенсацiю за дострокове припинення дiї договору); i при первiсному 
визнаннi фiнансового активу справедлива вартiсть його умови про дострокове погашення є незначною. 
Оцiнка впливу Цей стандарт матиме вплив, зазначений нижче, на класифiкацiю та оцiнку фiнансових 
активiв, утримуваних станом на 1 сiчня 2018 р. - Торговi активи i похiднi активи, утримуванi з метою 

управлiння ризиками, якi класифiкуються як призначенi для торгових операцiй та оцiнюються за 
справедливою вартiстю через прибуток або збиток вiдповiдно до МСБО 39, також будуть оцiнюватися за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток вiдповiдно до МСФЗ 9. - Кредити, виданi банкам i 



клiєнтам, якi класифiкуються як кредити та дебiторська заборгованiсть i оцiнюються за справедливою 
вартiстю вiдповiдно до МСБО 39, в цiлому будуть також оцiнюватися за справедливою вартiстю вiдповiдно 

до МСФЗ 9. -Iнвестицiйнi цiннi папери, що утримуються до термiну погашення, якi оцiнюються за 
справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 39, в цiлому будуть також оцiнюватися за справедливою 
вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9. -Борговi iнвестицiйнi цiннi папери, якi класифiкуються як наявнi для 
продажу вiдповiдно до МСБО 39, будуть оцiнюватися за амортизованою вартiстю, за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд або за справедливою вартiстю через прибуток або збиток залежно вiд 
конкретних обставин - Кредити, виданi клiєнтам, та iнвестицiйнi цiннi папери, якi були класифiкованi на 
розсуд Банку як оцiнюванi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку 
або збитку вiдповiдно до МСБО 39, в цiлому будуть також оцiнюватися за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток вiдповiдно до МСФЗ 9. - Бiльшiсть фондових iнвестицiйних цiнних паперiв, що 
класифiкуються як наявнi для продажу вiдповiдно до МСБО 39, будуть оцiнюватися за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток вiдповiдно до МСФЗ 9. Тим не менш, деякi з таких фондових 
iнвестицiйних цiнних паперiв призначенi для довгострокових стратегiчних цiлей i будуть класифiкованi на 
розсуд Банки як оцiнюванi за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд станом на 1 сiчня 2018 р. 

Зменшення корисностi – Фiнансовi активи, зобов'язання з надання позик i договори фiнансової гарантiї 
МСФЗ 9 замiнює модель “понесених збиткiв”, що використовується в МСБО 39, на модель “очiкуваних 

кредитних збиткiв” (ELC). Застосування нової моделi зменшення корисностi вимагатиме вiд Банку значних 
професiйних суджень щодо того, яким чином змiни економiчних факторiв впливають на очiкуванi кредитнi 

збитки, що визначаються шляхом зважування щодо ймовiрностi їх виникнення. Нова модель зменшення 
корисностi застосовується до наступних фiнансових iнструментiв, якi не оцiнюються за справедливою 

вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку: - фiнансовi активи, що є 
борговими iнструментами; - дебiторська заборгованiсть за договорами оренди; - зобов'язання з надання 

позик i зобов'язання за договорами фiнансової гарантiї (ранiше зменшення корисностi оцiнювалося 
вiдповiдно до МСБО «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи»). Вiдповiдно до МСФЗ 9, за 

iнвестицiями в iнструменти капiталу збиток вiд зменшення корисностi не визнається. Вiдповiдно до МСФЗ 
9, резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки повиннi визнаватися в сумi, що дорiвнює або очiкуваним 
кредитним збиткам за 12 мiсяцiв, або очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї iнструмента. 

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї iнструмента – це очiкуванi кредитнi збитки, що виникають 
внаслiдок усiх можливих подiй дефолту протягом усього очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента, 
тодi як очiкуванi кредитнi збитки за 12 мiсяцiв становлять важливу частину очiкуваних кредитних збиткiв, 

що виникають внаслiдок подiй дефолту, можливих протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Банк 
визнаватиме резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки в сумi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збитках за 

весь строк дiї iнструмента, за винятком таких iнструментiв, за якими сума визнаного резерву буде 
дорiвнювати очiкуваним кредитним збиткам за 12 мiсяцiв: борговi iнвестицiйнi цiннi папери, якщо було 
визначено, що вони мають низький кредитний ризик станом на звiтну дату. Банк вважає, що борговий 

цiнний папiр має низький кредитний ризик, якщо кредитний рейтинг за ним вiдповiдає загальноприйнятим 
у свiтi визначенням рейтингу «iнвестицiйна якiсть», i iншi фiнансовi iнструменти (крiм дебiторської 

заборгованостi за договорами оренди), за якими з моменту первiсного визнання не вiдбулося значного 
збiльшення кредитного ризику. Резерви пiд збитки щодо дебiторської заборгованостi за договорами оренди 

завжди будуть оцiнюватися в сумi, що дорiвнює очiкуваним кредитних збиткам за весь строк дiї 
iнструмента. Вимоги МСФЗ 9 у частинi зменшення корисностi є складними та вимагають застосування 
суджень i припущень, особливо у сферах, якi детально обговорюються нижче: оцiнка того, чи вiдбулося 

значне збiльшення кредитного ризику за фiнансовим iнструментом з моменту його первiсного визнання; а 
також включення прогнозної iнформацiї в оцiнку очiкуваних кредитних збиткiв. Оцiнка очiкуваних 

кредитних збиткiв Очiкуванi кредитнi збитки являють собою розрахункову оцiнку, зважену з урахуванням 
ймовiрностi кредитних збиткiв. Вони будуть оцiнюватися таким чином: - щодо фiнансових активiв, якi не є 

кредитно-знецiненими станом на звiтну дату: як теперiшня вартiсть усiх очiкуваних недоотримань 
грошових коштiв (тобто рiзниця мiж грошовими потоками, що належать Банку вiдповiдно до договору, i 
грошовими потоками, якi Банк очiкує отримати); - щодо фiнансових активiв, якi є кредитно-знецiненими 

станом на звiтну дату: як рiзниця мiж валовою балансовою вартiстю активiв i теперiшньою вартiстю 
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв; - щодо невикористаної частини зобов'язань з надання позик: як 
теперiшня вартiсть рiзницi мiж передбаченими договором грошовими потоками, якi належать Банку за 

договором, якщо утримувач зобов'язання з надання позик скористається своїм правом на отримання 
позики, i грошовими потоками, якi Банк очiкує отримати, якщо ця позика буде видана; i - щодо договорiв 

фiнансової гарантiї: як теперiшня вартiсть очiкуваних виплат утримувачевi договору для компенсацiї 
понесеного ним кредитного збитку за вирахуванням сум, якi Банк очiкує вiдшкодувати. Фiнансовi активи, 
що є кредитно-знецiненими, визначаються в МСФЗ 9 аналогiчно фiнансовим активам, якi є знецiненими 



вiдповiдно до МСБО 39 . Визначення дефолту Вiдповiдно до МСФЗ 9 фiнансовий актив вiдноситься 
Банком до фiнансових активiв, за якими настала подiя дефолту, у таких випадках: малоймовiрно, що 

кредитнi зобов'язання позичальника перед Банком будуть погашенi в повному обсязi без застосування 
Банкою таких дiй, як реалiзацiя забезпечення (за його наявностi); або заборгованiсть позичальника за будь-
яким iз суттєвих кредитних зобов'язань Банку прострочена бiльше нiж на 90 днiв. Овердрафти вважаються 

простроченою заборгованiстю з того моменту, коли клiєнт порушив рекомендований лiмiт або йому був 
рекомендований лiмiт, менший, нiж сума поточної непогашеної заборгованостi. При оцiнцi настання подiї 

дефолту за зобов'язаннями позичальника Банку буде враховувати такi показники: - якiснi: наприклад, 
порушення обмежувальних умов договору (ковенантiв); - кiлькiснi: наприклад, статус простроченої 

заборгованостi та несплата за iншим зобов'язанням одного i того ж емiтента Банку; а також - на основi 
даних, самостiйно розроблених всерединi Банку i отриманих iз зовнiшнiх джерел. Вхiднi данi при оцiнцi 

виникнення подiї дефолту за фiнансовим iнструментом та їхня соцiальна значимiсть можуть змiнюватися з 
плином часу з тим, щоб вiдобразити змiни в обставинах. Значне збiльшення кредитного ризику Вiдповiдно 

до МСФЗ 9 при визначеннi того, чи має мiсце значне збiльшення кредитного ризику (тобто ризику 
дефолту) за фiнансовим iнструментом з моменту його первiсного визнання, Банк розгляне обґрунтовану i 

пiдтверджувану iнформацiю, актуальну i доступну без надмiрних витрат або зусиль, включаючи як 
кiлькiсну, так i якiсну iнформацiю, а також аналiз, заснований на iсторичному досвiдi Банку, експертнiй 

грошовiй оцiнцi якостi кредиту i прогнознiй iнформацiї. Банк в першу чергу виявить, чи вiдбулося значне 
збiльшення кредитного ризику для позицiй, що зазнають кредитного ризику, шляхом порiвняння: -
ймовiрностi дефолту за решту всього строку дiї фiнансового iнструмента станом на звiтну дату; i - 

ймовiрностi дефолту за решту всього строку, розрахованої щодо даного моменту часу та визначеної при 
первiсному визнаннi позицiї, що зазнають кредитного ризику. Оцiнка значного збiльшення кредитного 
ризику з моменту первiсного визнання фiнансового iнструмента вимагає визначення дати первiсного 

визнання iнструмента. Для деяких поновлюваних механiзмiв кредитування, таких як кредитнi картки i 
овердрафти, дата укладення договорiв може бути дуже давньою. Змiна договiрних умов фiнансового 

iнструменту, яка розглядається нижче, також може вплинути на дану оцiнку. Рiвнi кредитного ризику Банк 
розподiлить кожну позицiю, що зазнає кредитного ризику, мiж рiвнями кредитного ризику на основi рiзних 

даних, якi визначаються для прогнозування ризику дефолту, а також шляхом застосування експертного 
судження щодо кредиту. Банк буде використовувати данi рiвнi кредитного ризику для виявлення значного 

збiльшення кредитного ризику вiдповiдно до МСФЗ 9. Рiвнi кредитного ризику визначаються з 
використанням якiсних та кiлькiсних факторiв, якi вказують на ризик дефолту. Цi фактори можуть 

змiнюватися залежно вiд характеру позицiї, що зазнає кредитного ризику, i типу позичальника. Рiвнi 
кредитного ризику визначаються i калiбруються таким чином, що ризик настання дефолту збiльшується 
експоненцiально в мiру погiршення кредитного ризику - наприклад, рiзниця в ризику дефолту мiж 1 i 2 
рiвнями кредитного ризику менша, нiж рiзниця мiж 2 i 3 рiвнями кредитного ризику. Кожна позицiя, що 

зазнає кредитного ризику, буде вiдноситися до певного рiвня кредитного ризику на дату первiсного 
визнання на основi наявної iнформацiї про позичальника. Позицiї, що зазнають кредитного ризику, будуть 

пiддаватися постiйному монiторингу, що може призвести до перенесення позицiї на iнший рiвень 
кредитного ризику. Створення часової структури ймовiрностi дефолту Рiвнi кредитного ризику будуть 

використовуватись як початковi вхiднi данi при створеннi тимчасової структури ймовiрностi дефолту для 
позицiй, що зазнають кредитного ризику. Банк буде збирати вiдомостi про обслуговування заборгованостi 
та рiвнi дефолту для позицiй, що зазнають кредитного ризику, аналiзованих залежно вiд юрисдикцiї, типу 
продукту i позичальника та вiд рiвня кредитного ризику. Банк буде використовувати статистичнi моделi 

для аналiзу зiбраних даних та отримання оцiнок ймовiрностi дефолту за перiод, що залишився для позицiй, 
що зазнають кредитного ризику, й очiкування їхнiх змiн з плином часу. Даний аналiз включить у себе 

визначення i калiбрування вiдносин мiж змiнами ймовiрностi дефолту i змiнами макроекономiчних 
чинникiв, а також детальний аналiз впливу деяких iнших чинникiв (наприклад, практики перегляду умов 

кредитних угод) на ризик дефолту. Для бiльшостi позицiй, що зазнають кредитного ризику, ключовим 
макроекономiчним показником, ймовiрно, буде зростання ВВП. Для позицiй, що зазнають кредитного 
ризику, аналiз у розрiзi конкретних галузей та/або регiонiв може поширюватися на цiни на вiдповiднi 
товари та/або нерухомiсть. Вхiднi данi при оцiнцi очiкуваних кредитних збиткiв Основними вхiдними 

даними при оцiнцi очiкуваних кредитних збиткiв, швидше за все, будуть тимчасовi структури наступних 
змiнних: - ймовiрнiсть дефолту (PD); - величина збитку у випадку дефолту (LGD); i - сума пiд ризиком у 

випадку дефолту (EAD) Оцiнки ймовiрностi дефолту (PD) являють собою оцiнки на певну дату, якi 
розраховуються на основi статистичних рейтингових моделей i оцiнюються з використанням iнструментiв 

оцiнки, адаптованих до рiзних категорiй контрагентiв i позицiй, що зазнають кредитного ризику. Данi 
статистичнi моделi ґрунтуватимуться на внутрiшнiх накопичених даних, що включають як кiлькiснi, так i 
якiснi фактори. Там, де це можливо, ринковi данi можуть також використовуватися з тим, щоб встановити 



ймовiрнiсть дефолту для великих контрагентiв-юридичних осiб. Якщо контрагент або позицiя, що зазнає 
кредитного ризику, мiгрують мiж рiвнями рейтингу, це призведе до змiни в оцiнцi вiдповiдної ймовiрностi 
дефолту. Ймовiрностi дефолту будуть оцiнюватися з урахуванням договiрних термiнiв погашення позицiй, 
що зазнають кредитного ризику, i очiкуваних ставок дострокового погашення. Величина збитку у випадку 

дефолту (LGD) являє собою величину ймовiрного збитку у випадку дефолту. Банка оцiнить показники 
LGD, виходячи з iнформацiї щодо коефiцiєнтiв повернення коштiв за позовами проти контрагентiв-

неплатникiв. У моделях оцiнки LGD будуть передбаченi структура, забезпечення, ступiнь старшинства 
вимоги, галузь контрагента i витрати на вiдшкодування будь-якого забезпечення, що включається до 

складу фiнансового активу. Для кредитiв, забезпечених нерухомiстю фiзичних осiб, спiввiдношення мiж 
сумою кредиту i вартiстю застави (LTV), ймовiрно, будуть основним параметром для визначення величини 
збитку у випадку дефолту. Оцiнки величини збитку у випадку дефолту будуть калiбруватися з урахуванням 

рiзних економiчних сценарiїв, а для кредитування операцiй з нерухомiстю - з урахуванням вiдображення 
можливих змiн цiн на нерухомiсть. Вони будуть розраховуватися на основi дисконтування грошових 

потокiв з використанням ефективної ставки вiдсотка як коефiцiєнта дисконтування. Сума пiд ризиком у 
випадку дефолту (EAD) являє собою очiкувану величину позицiї, що зазнає кредитного ризику, в дату 

настання дефолту. Даний показник буде розраховуватися Банком виходячи з поточної величини EAD та її 
можливих змiн, припустимих за договором, включаючи амортизацiю i дострокове погашення. Для 

фiнансового активу величиною EAD буде валова балансова вартiсть у випадку дефолту. Для зобов'язань з 
надання позик i договорiв фiнансової гарантiї величина EAD буде враховувати отриману суму, а також 

можливi майбутнi суми, що можуть бути отриманi або погашенi за договором, якi будуть оцiнюватися на 
основi iсторичних спостережень i прогнозiв. Для деяких фiнансових активiв Банк визначатиме величину 

EAD шляхом моделювання дiапазону можливих величин позицiй, що зазнають кредитного ризику, в рiзнi 
моменти часу iз застосуванням сценарiїв i статистичних методiв. Як описано вище, за умови використання 
максимально коефiцiєнта ймовiрностi дефолту за строками 12 мiсяцiв для фiнансових активiв, за якими не 

вiдбулося значного збiльшення кредитного ризику, Банк буде оцiнювати очiкуванi кредитнi збитки з 
урахуванням ризику дефолту протягом максимального перiоду за договором (включаючи будь-якi опцiони 

позичальника на пролонгацiю), протягом якого вона наражається на кредитний ризик, навiть якщо для 
цiлей управлiння ризиками Банк розглядає бiльш тривалий перiод. Максимальний перiод за договором 

поширюється аж до дати, коли Банк має право вимагати погашення наданої позики або має право 
анулювати зобов'язання щодо надання позики або гарантiї. Вiдносно овердрафтiв та кредитних карт для 
фiзичних осiб i деяких поновлюваних механiзмiв кредитування для юридичних осiб, якi включають як 

кредит, так i незатребуваний компонент прийнятого на себе зобов'язання, Банка буде оцiнювати очiкуванi 
кредитнi збитки протягом перiоду, що перевищує максимальний перiод за договором, якщо передбачена 

договором можливiсть Банку вимагати погашення кредиту i анулювати незатребуваний компонент 
прийнятого на себе зобов'язання не обмежує iснування ризику кредитних ризикiв для Банку визначеним у 

договорi строком для подачi повiдомлення. Данi механiзми кредитування не мають фiксованого строку або 
схеми погашення, i управлiння ними здiйснюється на груповiй основi. Банк може анулювати їх з негайним 
набранням чинностi рiшенням про анулювання, але дане передбачене договором право використовується 

не в рамках звичайного поточного управлiння, а тiльки в тих випадках, коли Банку стає вiдомо про 
збiльшення кредитного ризику на рiвнi механiзму кредитування. Даний бiльш тривалий перiод буде 

оцiнюватися з урахуванням дiй з управлiння кредитним ризиком, якi Банка очiкує здiйснити i якi служать 
для зменшення наслiдкiв очiкуваних кредитних збиткiв. До них вiдносяться зменшення лiмiтiв та 

анулювання кредитного механiзму. Якщо моделювання параметра здiйснюється на груповiй основi, то 
фiнансовi iнструменти будуть згрупованi на основi загальних характеристик ризику, якi включають: - тип 

iнструмента; - рiвнi кредитного ризику; - тип забезпечення; - спiввiдношення мiж сумою кредиту i вартiстю 
застави (LTV) для iпотечного кредитування фiзичних осiб; - дату первiсного визнання; - строк, що 

залишився до погашення; - галузь; i - географiчне положення позичальника Групи будуть пiдлягати 
регулярнiй перевiрцi для забезпечення того, щоб позицiї, що зазнають кредитного ризику, в межах певної 

групи залишалися однорiдними. Класифiкацiя – фiнансовi зобов'язання У МСФЗ 9 великою мiрою 
зберiгаються iснуючi вимоги МСБО 39 щодо класифiкацiї фiнансових зобов’язань. Розкриття iнформацiї 
Згiдно з МСФЗ 9, вимагатимуться детальнi новi розкриття iнформацiї, зокрема щодо облiку хеджування, 
кредитного ризику та очiкуваних кредитних збиткiв. Перехiднi положення Вимоги щодо класифiкацiї та 
оцiнки й зменшення корисностi загалом застосовуються ретроспективно (з деякими винятками) шляхом 

коригування вхiдних залишкiв нерозподiленого прибутку та резервiв на дату першого застосування, i при 
цьому перерахування показникiв за порiвняльнi перiоди не вимагається. МСФЗ 15 «Виручка за 
контрактами з клiєнтами» МСФЗ 15, опублiкований в травнi 2014, встановлює нову загальну 

концептуальну основу для визначення того, чи має бути визнаний дохiд (виручка), в якому розмiрi та коли. 
Вiн замiнює поточнi iнструкцiї щодо визнання доходу, зокрема, тi, що мiстяться у МСБО 18 «Дохiд», 



МСБО 11 «Будiвельнi контракти» та КТМФЗ 13 «Програми лояльностi клiєнта». Основоположним 
принципом нового стандарту є те, що суб’єкт господарювання визнає виручку, щоб вiдобразити передачу 
клiєнтам обiцяних товарiв чи послуг на суму, що вiдповiдає винагородi, на яку суб’єкт господарювання, за 
його очiкуваннями, отримає право в обмiн на цi товари чи послуги. Новий стандарт передбачає детальне 

розкриття iнформацiї про доходи, мiстить iнструкцiї щодо операцiй, якi ранiше всебiчно не розглядалися, а 
також мiстить удосконаленi iнструкцiї щодо угод, якi складаються з багатьох елементiв. МСФЗ 15 є 

чинним для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р., або пiзнiше. Суб’єктам 
господарювання дозволяється його дострокове застосування. Банк не має намiру застосовувати цей 

стандарт достроково. Банк наразi оцiнює потенцiйний вплив застосування МСФЗ 15 на його фiнансову 
звiтнiсть. МСФЗ 16 «Оренда» МСФЗ 16 «Оренда» замiнює дiючi вимоги щодо облiку оренди, що мiстяться 

у МСБО 17 «Оренда», КТМФЗ 4 «Визначення, чи мiстить угода оренду», ПКТ-15 «Операцiйна оренда - 
заохочення» та ПКТ-27 «Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду». 

Стандарт усуває дiючу подвiйну модель облiку для орендарiв, яка подiляє договори на угоди фiнансового 
лiзингу, що облiковуються на балансi, та операцiйної оренди, що облiковуються поза балансом. Натомiсть 

запроваджується єдина модель балансового облiку, подiбна до iснуючої моделi облiку за договорами 
фiнансового лiзингу. Правила облiку для орендодавцiв залишаються подiбними до iснуючих, тобто 

орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати оренду як фiнансовий лiзинг та операцiйну оренду. МСФЗ 
16 є чинним для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р. або пiзнiше, при цьому дозволяється його 

дострокове застосування за умови одночасного виконання вимог МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з 
клiєнтами». Банк не має намiру застосовувати цей стандарт достроково. Банк наразi аналiзує потенцiйний 

вплив застосування МСФЗ 16 на його фiнансову звiтнiсть. Iншi стандарти Новi чи змiненi стандарти та 
тлумачення, поданi далi, як очiкується, не матимуть значного впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. Рiчнi 

вдосконалення МСФЗ, Цикл 2014-2016 - рiзнi стандарти (Змiни до МСФЗ 1 та МСБУ 28). - Класифiкацiя та 
оцiнка операцiй з платежами на основi акцiй (Змiни до МСФЗ 2 «Платежi на основi акцiй») - Переведення 

iнвестицiйної нерухомостi з категорiї до категорiї (Змiни до МСБО 40) - «Продаж або передача активiв мiж 
iнвестором i його асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством» (змiни до МСФЗ 10 i МСБО 28) - 

Тлумачення КТМФЗ 22 «Питання курсової рiзницi в операцiях з попереднiми оплатами» - Тлумачення 
КТМФЗ 23 «Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на прибуток». 
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5. Суттєвi облiковi судження та оцiнки У процесi застосування принципiв облiкової полiтики Банку 
керiвництво використовувало власнi судження i робило оцiнки щодо визначення сум, вiдображених у 
фiнансовiй звiтностi. Найбiльш суттєвими є такi судження та оцiнки: Резерв на покриття збиткiв вiд 

зменшення корисностi кредитiв та дебiторської заборгованостi Банк регулярно проводить аналiз кредитiв 
та дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Банк 

використовує своє компетентне судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi у ситуацiях, коли 
позичальник зазнає фiнансових труднощiв i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних щодо аналогiчних 

позичальникiв. Банк аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi даних 
спостережень, що вказують на несприятливу змiну в статусi погашення зобов’язань позичальниками в 

складi групи або змiну державних чи мiсцевих економiчних умов, що спiввiдноситься з випадками 
невиконання зобов’язань за активами у складi групи. Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на 

iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними характеристиками кредитного 
ризику й об’єктивних ознак зменшення корисностi за групами кредитiв i дебiторської заборгованостi. 
Виходячи з наявного досвiду, Банк використовує своє судження при коригуваннi даних спостережень 

стосовно групи кредитiв або дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних обставин. Визначення 
пов’язаної сторони та початкове визнання операцiй з пов’язаними сторонами У ходi звичайної дiяльностi 

Банк здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. Банком застосовується професiйне судження, при 
визначеннi того факту, чи є контрагент пов’язаною стороною, включаючи операцiї з тими компанiями, в 

яких основним акцiонерам Банку окремо належить, безпосередньо або через посередникiв, частка в їх 
акцiонерному капiталi. Об’єднання пiд спiльним контролем облiковується за балансовою вартiстю Банк 

застосовує професiйне судження чи є приєднання компанiй, таким що є об’єднанням пiд спiльним 
контролем та облiковується за балансовою вартiстю. Приєднання компанiй, якi знаходяться пiд спiльним 
контролем акцiонера або групи осiб, облiковуються так, начебто придбання або приєднання вiдбулося на 

початку на дату передачi активiв та зобов’язань. Переданi активи та зобов'язання визнаються за їх 
балансовою вартiстю, як це зазначено у окремих фiнансових звiтах компанiї, що приєднується. Статтi 
власного капiталу приєднаних компанiй додаються до тих самих статей у власному капiталi Банку, за 

винятком того, що будь-який статутний капiтал приєднаних компанiй визнається частиною додаткового 
сплаченого капiталу.  

6 6. Iнформацiя за сегментами Для цiлей управлiння Банк має чотири операцiйних галузевих сегменти: 



Послуги фiзичним особам Обслуговування депозитiв фiзичних осiб, надання кредитiв фiзичним особам, 
обслуговування кредитних карток та грошовi перекази Послуги юридичним особам Надання кредитiв, 
вiдкриття депозитiв, а також поточних рахункiв юридичним особам Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть 

Включає продукти для операцiй iз цiнними паперами або для надання послуг учасникам iнвестицiйного та 
банкiвського ринкiв (мiжбанкiвськi операцiї, фондовi бiржi тощо) Iнше/нерозподiлене Iншi операцiї, що не 
мають чiткого розподiлу Керiвництво здiйснює монiторинг операцiйних результатiв дiяльностi кожного з 
пiдроздiлiв окремо для цiлей прийняття рiшень про розподiл ресурсiв та оцiнки результатiв їх дiяльностi. 
Результати дiяльностi сегмента оцiнюються на пiдставi прибутку, отриманого сегментом, до вирахування 
податку на прибуток, як вони включаються у внутрiшнi звiти керiвництву на основi фiнансової звiтностi, 

пiдготовленої вiдповiдно до МСФЗ. Облiк податкiв на прибуток здiйснюється на груповiй основi, i вони не 
розподiляються мiж операцiйними сегментами. У наступнiй таблицi вiдображенi доходи та витрати, активи 

та зобов’язання за галузевими сегментами Банку: 2017 Послуги юридичним особам Послуги фiзичним 
особам Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть Iнше/ нерозподiлене Усього Зовнiшнi клiєнти Процентнi доходи 

347 499 8 092 32 636 – 388 227 Комiсiйнi доходи 18 500 32 718 7 856 28 59 102 Непроцентнi доходи за 
виключенням комiсiйних доходiв 7 133 2 168 7 214 26 350 42 865 Виручка – усього 373 132 42 978 47 706 26 

378 490 194 Процентнi витрати (28 496) (115 268) (6 548) (78) (150 390) Комiсiйнi витрати (52) (15 750) (3 
604) (318) (19 724) Нарахування на резерви пiд зменшення корисностi активiв та iншi резерви (131 218) 
(772) 6 675 255 (125 060) Непроцентнi витрати (35 836) (52 066) (10 690) (121 483) (220 075) Фiнансовий 

результат сегменту 177 530 (140 878) 33 539 (95 246) (25 055) Витрати з податку на прибуток (1 431) (1 431) 
Прибуток/(збиток) 177 530 (140 878) 33 539 (96 677) (26 486) Активи сегменту 2 260 322 151 998 1 529 478 
381 129 4 322 927 Зобов’язання сегменту 1 169 214 1 842 257 31 147 23 155 3 065 773 Iнша iнформацiя за 
сегментами Капiтальнi витрати – – – 20 725 20 725 2016 Послуги юридичним особам Послуги фiзичним 

особам Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть Iнше/ нерозподiлене Усього Зовнiшнi клiєнти Процентнi доходи 
287 625 6 562 11 946 – 306 133 Комiсiйнi доходи 11 013 23 759 400 – 35 172 Непроцентнi доходи за 

виключенням комiсiйних доходiв та чистi збитки вiд похiдних фiнансових iнструментiв 769 4 815 4 471 23 
663 33 718 Виручка – усього 299 407 35 136 16 817 23 663 375 023 Процентнi витрати (28 336) (133 789) (5 

626) (6) (167 757) Комiсiйнi витрати – (11 790) (2 194) (286) (14 270) Нарахування на резерви пiд зменшення 
корисностi активiв та iншi резерви 8 379 1 801 (14 496) (3 410) (7 726) Непроцентнi витрати (10 523) (40 
646) (4 032) (124 014) (179 215) Фiнансовий результат сегменту 268 927 (149 288) (9 531) (104 053) 6 055 

Витрати з податку на прибуток (3 200) Прибуток/(збиток) 268 927 (149 288) (9 531) (104 053) 2 855 Активи 
сегменту 2 045 606 59 644 385 097 297 870 2 788 217 Зобов’язання сегменту 536 442 1 320 472 60 358 23 096 

1 940 368 Iнша iнформацiя за сегментами Капiтальнi витрати – – – 2 130 2 130 Банк розташований в 
Українi, i майже 100% виручки генерується в Українi. Бiльш детальна iнформацiя щодо географiчної 

концентрацiї фiнансових активiв i зобов’язань Банку представлена у Примiтцi 28.  
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7. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти включають: 2017 р. 2016 р. Грошовi 
кошти 289 035 64 055 Поточнi рахунки в Нацiональному банку України 16 239 54 173 Поточнi рахунки в 

iнших кредитних установах 265 381 111 644 Мiнус – Резерв пiд зменшення корисностi (23) (1 271) Грошовi 
кошти та їх еквiваленти 570 632 228 601 Станом на 31 грудня 2017 року 32 247 тис. грн. (2016 р.: 92 425 

тис. грн.) були розмiщенi на поточних рахунках в трьох (2016 р.: трьох) мiжнародних банках країн ОЕСР, 
що є основними партнерами Банку в здiйсненнi мiжнародних розрахункiв. У вiдповiдностi до постанови 

Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.12.2015 № 893 “Про внесення змiн до постанови Правлiння 
Нацiонального банку України вiд 18.12.2014 № 820”, банки резервують i зберiгають кошти обов'язкових 
резервiв на кореспондентському рахунку банку в Нацiональному банку України. За станом на 31.12.2016 
сума нормативного значення обов'язкового резерву склала 27 736 тис грн. Починаючи з 25 грудня 2017 
року НБУ змiнив вимоги стосовно формування обов'язкового резерву на кореспондентському рахунку в 

НБУ. У вiдповiдностi до рiшення Правлiння Нацiонального банку України вiд 23.11.2017 № 752-рш “Про 
формування та зберiгання обов’язкових резервiв” вiдмiнено контроль щоденний залишку обов’язкового 
резерву на кореспондентському рахунку банку в Нацiональному банку України. Таким чином вiдсутня 

конкретна сума, що обмежена у використаннi Банком на 31.12.2017. Динамiка змiн у резервах пiд 
зменшення корисностi на сукупнiй основi за поточними рахунками в iнших кредитних установах була 
такою: 2017р. 2016 р. На 1 сiчня 1 271 – Нараховано за рiк (977) 1 033 Курсовi рiзницi (271) 238 На 31 

грудня 23 1 271  
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8. Кошти в кредитних установах Кошти в кредитних установах включали: 2017 р. 2016 р. Строковi 
депозити в кредитних установах зi строком погашення бiльше 90 днiв 2 812 73 396 Гарантiйнi депозити 7 
153 21 458 Усього кошти в кредитних установах 9 965 94 854 Мiнус – Резерв пiд зменшення корисностi - 

(14 679) Кошти в кредитних установах 9 965 80 175 Динамiка змiн у резервах пiд зменшення корисностi за 
короткостроковими кредитами, що наданi iншим кредитним установам була такою: 2017р 2016 р. На 1 



сiчня 14 679 – Нараховано за рiк (14 314) 13 442 Курсовi рiзницi (365) 1 237 На 31 грудня – 14 679  
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9. Похiднi фiнансовi iнструменти Нижче представлено iнформацiю, що вiдображає справедливу вартiсть 
похiдних фiнансових iнструментiв, вiдображених у фiнансовiй звiтностi як активи або зобов’язання, а 

також їхнi умовнi суми. Умовнi суми, вiдображенi на сукупнiй основi, являють собою вартiсть базового 
активу похiдного iнструменту, базову ставку або iндекс; на їхнiй основi оцiнюються змiни вартостi 

похiдних iнструментiв. Умовнi суми вiдображають обсяг операцiй, якi не завершено на кiнець року, i не 
вiдображають кредитний ризик. 2017 р. 2016 р. Умовна сума Справедлива вартiсть Умовна сума 

Справедлива вартiсть Активи Зобов’язання Активи Зобов’язання Форварднi контракти 107 220 2 324 – 84 
654 1 517 – Валютнi свопи усього: 43 320 – 224 124 570 3 885 – в тому числi Купiвля гривнi за золото – – – 
27 195 847 – Купiвля доларiв США за гривню – – – 97 375 3 038 Продаж євро за гривнi 43 320 – 224 – – – 

Усього похiднi активи/(зобов’язання) 2 324 224 5 402 – Станом на 31 грудня 2017 року Банк має 
зобов’язання з продажу цiнних паперiв, котрi будуть реалiзованi згiдно форвардних контрактiв , якi не 

забезпеченi базовим активом , в сумi 57 920 тис. грн. (2016 р.: 35 354 тис. грн.). Станом на 31 грудня 2017 
та 2016 рокiв Банк мав позицiї за такими видами похiдних фiнансових iнструментiв: Форварди Форварднi 

договори являють собою договiрнi угоди на купiвлю або продаж певного фiнансового iнструменту за 
вказаною цiною i на зазначену дату в майбутньому. Станом на 31 грудня 2017 та 2016 року, форварднi 
контракти представленi контрактами на продаж облiгацiй внутрiшньої державної позики, що випущенi 

Мiнiстерством Фiнансiв України, деномiнованих в доларах США. Свопи Свопи являють собою договiрнi 
угоди мiж двома сторонами про обмiн потоками платежiв через певний промiжок часу на основi умовних 

сум та курсу iноземних валют, зазначеного в договорi. Станом на 31 грудня 2017 року Банк не мав 
зобов’язань за операцiями з iноземними валютами та банкiвськими металами на умовах «спот», розрахунок 

за якими не був здiйснений (у 2016 р. таке зобов’язання складало 50 649 тис. грн.).  
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10. Кредити клiєнтам Кредити клiєнтам включають: 2017 р. 2016 р. Кредити юридичним особам 2 537 626 2 
146 387 Споживчi кредити 100 702 28 796 Iпотечне житлове кредитування 55 453 64 285 Усього кредити 

клiєнтам 2 693 781 2 239 468 Мiнус – Резерв пiд зменшення корисностi (361 879) (155 835) Кредити 
клiєнтам 2 331 902 2 083 633 Резерв пiд зменшення корисностi кредитiв клiєнтам Узгодження резерву пiд 
зменшення корисностi кредитiв клiєнтам за категорiями є таким: Кредити юридичним особам Споживчi 
кредити Iпотечне кредитування Усього На 1 сiчня 2017 року 95 048 19 640 41 147 155 835 Збiльшення за 
рахунок приєднання АБ «Експрес-Банк» 55 706 21 595 7 77 308 Нараховано за рiк 124 581 (619) 1 391 125 
353 Списано за рiк як безнадiйну заборгованiсть – – (3 024) (3 024) Курсова рiзниця 4 930 572 905 6 407 На 
31 грудня 2017 року 280 265 41 188 40 426 361 879 Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi 276 592 
19 631 40 090 336 313 Зменшення корисностi на сукупнiй основi 3 673 21 557 336 25 566 280 265 41 188 40 
426 361 879 Загальна сума кредитiв, знецiнених на iндивiдуальнiй основi, до вирахування суми резерву пiд 

зменшення корисностi таких активiв 1 164 093 20 139 46 161 1 230 393 Кредити юридичним особам 
Споживчi кредити Iпотечне кредитування Усього На 1 сiчня 2016 року 98 082 17 859 41 245 157 186 

Розформовано за рiк (8 379) (350) (1 451) (10 180) Списано за рiк як безнадiйну заборгованiсть – – (3 119) (3 
119) Курсова рiзниця 5 345 2 131 4 472 11 948 На 31 грудня 2016 року 95 048 19 640 41 147 155 835 

Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi 78 756 19 590 41 135 139 481 Зменшення корисностi на 
сукупнiй основi 16 292 50 12 16 354 95 048 19 640 41 147 155 835 Загальна сума кредитiв, знецiнених на 
iндивiдуальнiй основi, до вирахування суми резерву пiд зменшення корисностi таких активiв 537 755 20 

087 50 402 608 244 Сума нарахованих процентних доходiв за кредитами, для яких було створено резерв пiд 
зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi, за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року складала 86 289 

тис. грн., (2016 р.: 61 771 тис. грн.). Застава та iншi засоби зниження кредитного ризику Розмiр та види 
застави, що вимагається Банком, залежать вiд оцiнки кредитного ризику контрагента. Банк запровадив 
керiвнi положення щодо прийняття рiзних видiв застави та параметрiв оцiнки. Нижче зазначенi основнi 

види отриманої застави: - за кредитами юридичним особам – об’єкти нерухомого майна, земельнi дiлянки, 
готiвковi кошти; - при кредитуваннi фiзичних осiб – застава житла та готiвковi кошти. Керiвництво 

здiйснює монiторинг ринкової вартостi застави, вимагає додаткової застави згiдно з базовими угодами, а 
також здiйснює монiторинг ринкової вартостi застави, що отримана, при перевiрцi достатностi резерву на 

зменшення корисностi кредитiв. Станом на 31 грудня 2017 року, чиста балансова вартiсть знецiнених 
кредитiв наданих корпоративним клiєнтам 887 500 тисяч гривень (2016 р.: 459 000 тисяч гривень), та 

розрахункова вартiсть вiдповiдної застави, яка враховується при розрахунку резерву за цими кредитами, 
становить 446 634 тисяч гривень (2016 р.: 122 909 тисяч гривень), що являє собою суму, яку Банк очiкує 

отримати у разi примусового стягнення забезпечення. Для рiзних видiв застави застосовуються рiзнi ставки 
дисконту вiдповiдно до полiтики Банку. Визначена вартiсть застави базується на зваженiй вартостi застави, 
яка дорiвнює справедливiй вартостi, продисконтованiй вiдповiдно до внутрiшнiх полiтик Банку. Станом на 
31 грудня 2017 року в якостi забезпечення за кредитними операцiями утримувалися депозити фiзичних осiб 



на суму 180 141 тис. грн. (2016 р.: 44 271 тис. грн.) та депозити юридичних осiб на суму 145 744 тис. грн 
(2016 р.: 219 774 тис. грн.). Заборгованiсть юридичних та фiзичних осiб за кредитами, наданими пiд 

зазначенi депозити, разом iз нарахованими вiдсотками складала 616 336 тис. грн. (2016 р.: 296 467 тис. грн.) 
(Примiтка 20). Концентрацiя кредитiв клiєнтам Станом на 31 грудня 2017 року Банк мав концентрацiю 

кредитiв у сумi 2 059 700 тис. грн., наданих десятьом найбiльшим позичальникам (76% загального 
кредитного портфелю) (2016 р.: 1 732 228 тис. грн. або 77% загального кредитного портфелю). Станом на 
31 грудня 2017 року пiд цi кредити було створено резерв у розмiрi 238 657 тис. грн. (2016 р.: 81 103 тис. 

грн.). Кредити надавались таким категорiям клiєнтiв: 2017 р. 2016 р. Приватнi компанiї 2 537 626 2 146 387 
Фiзичнi особи 156 155 93 081 2 693 781 2 239 468 Кредити надаються, головним чином, клiєнтам, що 

здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї України у таких галузях економiки: 2017 р. 2016р. Будiвництво i 
управлiння нерухомiстю 1 199 511 1 061 555 Промислове виробництво 840 597 781 446 Фiзичнi особи 156 

155 93 081 Торговi компанiї 131 900 64 050 Фiнанси 128 887 102 830 Сiльське господарство та харчова 
промисловiсть 124 061 87 621 Транспорт 41 221 908 Послуги 37 102 41 091 Iнше 34 347 6 886 2 693 781 2 

239 468  
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11. Активи, утримуванi для продажу Активи, утримуванi для продажу 01 сiчня 2016 року 13 Переведено з 
основних засобiв (Примiтка 14) 2 787 Переведення до iнших активiв (13) Зменшення корисностi (519) 
Продаж (2 268) 31 грудня 2016 року – Надходження шляхом приєднання АБ «Експрес-Банк» 16 426 

Переведено з основних засобiв (Примiтка 14) – Переведення до iнших активiв ( Примiтка 18) (15 025) 
Зменшення корисностi – Продаж – 31 грудня 2017 року 1 401 Станом на 31 грудня 2017 залишкова вартiсть 

активiв, утримуваних для продажу становить 1 401 тис. грн. 
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12. Цiннi папери, наявнi для продажу Цiннi папери, наявнi для продажу, включають: 2017 р. 2016 р. ОВДП 
165 322 46 670 Депозитнi сертифiкати, емiтованi НБУ 842 681 30 020 Корпоративнi облiгацiї 63 367 – 

Корпоративнi акцiї та частки 10 951 10 951 Мiнус – Резерв пiд зменшення корисностi (74 318) (2 945) Цiннi 
папери, наявнi для продажу 1 008 003 84 696 Станом на 31 грудня 2017р., довгостроковий i 

короткостроковий сувереннi рейтинги України присвоєних рейтинговою агенцiєю Standard & Poor’s 
встановленi на рiвнi B- /B, прогноз "стабiльний" ( в 2016р.: B-). Динамiка змiн у резервах пiд зменшення 
корисностi за корпоративними облiгацiями, акцiями та частками у портфелi цiнних паперiв, наявних для 
продажу, була такою: 2017 р. 2016 р. На 1 сiчня 2 945 4 298 Змiни за рахунок приєднання АБ "Експрес-
Банк" 62 756 – Нараховано/(розформовано) за рiк 8 617 20 Списано – (1 373) На 31 грудня 74 318 2 945  

13 

13. Iнвестицiйна нерухомiсть Iнвестицiйна нерухомiсть Вартiсть 1 сiчня 2017 року 198 452 Капiтальнi 
iнвестицiї - Надходження з основних засобiв (Примiтка 14) 29 274 Надходження з iнших активiв - Вибуття 

(продаж) (18 358) 31 грудня 2017 року 209 368 Накопичена амортизацiя 1 сiчня 2017 року (30 241) 
Нараховано за рiк (3 649) Надходження з основних засобiв (Примiтка 14) (27 760) Зменшення корисностi (3 

237) Вiдновлення корисностi - Вибуття (продаж) 2 776 31 грудня 2017 року (62 111) Чиста балансова 
вартiсть на 31 грудня 2017 року 147 257 Iнвестицiйна нерухомiсть Вартiсть 1 сiчня 2016 року 209 294 

Капiтальнi iнвестицiї 2 Надходження з основних засобiв (Примiтка 14) 718 Вибуття (продаж) (11 562) 31 
грудня 2016 року 198 452 Накопичена амортизацiя 1 сiчня 2016 року (22 559) Нараховано за рiк (4 057) 

Надходження з основних засобiв (Примiтка 14) (329) Зменшення корисностi (4 287) Вiдновлення 
корисностi 58 Вибуття (продаж) 933 31 грудня 2016 року (30 241) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 
2016 року 168 211 Банк вважає, що справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на 31 грудня 

2017 року та 31 грудня 2016 року суттєво не вiдрiзняється вiд балансової вартостi. У 2017 роцi Банк 
вiдобразив зменшення корисностi iнвестицiйної нерухомостi в м.Севастополь, Крим , що знаходиться у 

власностi Банку на суму 3 237 тис. грн. У 2016 роцi Банк вiдобразив зменшення корисностi iнвестицiйної 
нерухомостi, що знаходиться у власностi Банку на суму 4 287 тис. грн., в тому числi на територiї 

проведення антитерористичної операцiї в Донецькiй i Луганськiй областях на суму 3 896 тис. грн., та 
вiдновлення корисностi об’єктiв в сумi 58 тис. грн. На 31 грудня 2017 року вартiсть iнвестицiйної 

нерухомостi, стосовно якої є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та 
розпорядження складає 372 тис. грн. Дарницьким районним судом м. Києва накладений арешт на квартиру 

№292 в будинку №43 по вул. А. Ахматової в м. Києвi.  
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14. Основнi засоби Земельнi дiлянки Будiвлi Комп’ютери та офiсне обладнання Транспортнi засоби Меблi 
та iнвентар Незавершене будiв-ництво Усього Вартiсть 1 сiчня 2017 року – 137 503 47 530 13 120 57 360 22 

490 278 003 Надходження шляхом приєднання АБ «Експрес-Банк» 6 32 301 83 045 57 927 40 867 214 146 
Надходження за рахунок купiвлi в звiтному роцi – 221 4 658 – 3 750 376 9 005 Введення в експлуатацiю та 
полiпшення об'єктiв, що були на початок року на рахунках незавершеного будiвництва – – 400 – 45 – 445 

Вибуття/списання – – (5 009) – (2 240) (445) (7 694) Продаж – (2 476) (4) (6 280) (462) – (9 222) Переведено 
до iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 13) – (29 274) – – – – (29 274) Переведено до активiв на продаж 



(Примiтка 11) – – – – – – – Переведено до нематерiальних активiв (Примiтка 15) – – – – – (1 786) (1 786) 
Переведено до iнших активiв – – – – – (4) (4) 31 грудня 2017 року 6 138 275 130 620 64 767 99 320 20 631 

453 619 Накопичена амортизацiя 1 сiчня 2017 року – (58 653) (43 258) (12 079) (52 812) – (166 802) 
Надходження шляхом приєднання АБ «Експрес-Банк» – (17 513) (77 401) (44 718) (32 118) – (171 750) 

Нараховано за рiк – (2 112) (1 726) (302) (2 014) – (6 154) Зменшення корисностi – – – – (30) – (30) 
Вiдновлення корисностi – – – – – – - Вибуття/списання – – 5 007 – 2 236 – 7 243 Продаж – 588 4 5 685 420 – 

6 697 Знос об’єктiв, переведених до iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 13) – 27 760 – – – – 27760 31 
грудня 2017 року (49 930) (117 374) (51 414) (84 318) – (303 036) Залишкова вартiсть 31 грудня 2016 року – 
78 850 4 272 1 041 4 548 22 490 111 201 31 грудня 2017 року 6 88 345 13 246 13 353 15 002 20 631 150 583 

Будiвлi Комп’ютери та офiсне обладнання Транспортнi засоби Меблi та iнвентар Незавершене будiвництво 
Усього Вартiсть 1 сiчня 2016 року 141 212 52 330 15 048 58 975 22 568 290 133 Надходження 360 443 – 236 

227 1 266 Вибуття/списання – (5 154) – (883) (195) (6 232) Продаж (40) (89) (1 928) (231) – (2 288) 
Переведено до iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 13) (718) – – – – (718) Переведено до активiв на 

продаж (Примiтка 11) (3 311) – – (737) – (4 048) Переведення до нематерiальних активiв (Примiтка 15) – – – 
– (36) (36) Переведено до iнших активiв – – – – (74) (74) 31 грудня 2016 року 137 503 47 530 13 120 57 360 
22 490 278 003 Накопичена амортизацiя 1 сiчня 2016 року (46 644) (46 610) (13 348) (53 137) – (159 739) 

Нараховано за рiк (2 401) (1 818) (404) (1 228) – (5 851) Зменшення корисностi (10 562) (64) (162) (198) – (10 
986) Вiдновлення корисностi 12 – – – – 12 Вибуття/списання – 5 146 – 880 – 6 026 Продаж 1 88 1 835 222 – 

2 146 Знос об’єктiв, переведених до активiв на продаж (Примiтка 11) 612 – – 649 – 1 261 Знос об’єктiв, 
переведених до iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 13) 329 – – – – 329 31 грудня 2016 року (58 653) (43 
258) (12 079) (52 812) – (166 802) Залишкова вартiсть 31 грудня 2015 року 94 568 5 720 1 700 5 838 22 568 

130 394 31 грудня 2016 року 78 850 4 272 1 041 4 548 22 490 111 201 Станом на 31 грудня 2017 та 2016 
рокiв основних засобiв, переданих у заставу та стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження 

щодо володiння, користування та розпорядження Банк не мав. Залишкова вартiсть виробничих основних 
засобiв, що тимчасово не використовуються складає 3 059 тис. грн. (2016р.: 3 453 тис. грн.).  
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15. Нематерiальнi активи Рух нематерiальних активiв був наступним: Програмне забезпечення та лiцензiї 
Капiтальнi iнвестицiї за не введеними в експлуатацiю нематерiальними активами Усього Вартiсть 1 сiчня 

2017 року 21 615 – 21 615 Надходження шляхом приєднання АБ «Експрес-Банк» 14 943 – 14 943 
Надходження за рахунок купiвлi в поточному роцi 5 527 6 193 11 720 Переведення з основних засобiв 
(Примiтка 14) – 1 786 1 786 Переведено до програмного забезпечення та лiцензiй 237 (237) - Вибуття 

(списання) (1 955) - (1 955) 31 грудня 2017 року 40 367 7 742 48 109 Накопичена амортизацiя 1 сiчня 2017 
року (14 894) – (14 894) Надходження шляхом приєднання АБ «Експрес-Банк» (7 919) – (7 919) Нараховано 
за рiк (1 826) – (1 826) Вибуття (списання) 1 955 – 1 955 31 грудня 2017 року (22 684) – (22 684) Залишкова 

вартiсть – 31 грудня 2016 року 6 721 – 6 721 31 грудня 2017 року 17 683 7 742 25 425 Програмне 
забезпечення та лiцензiї Капiтальнi iнвестицiї за не введеними в експлуатацiю нематерiальними активами 
Усього Вартiсть 1 сiчня 2016 року 21 461 – 21 461 Надходження (придбання) 1 056 – 1 056 Переведення з 
основних засобiв (Примiтка 14) 36 – 36 Вибуття (списання) (938) – (938) 31 грудня 2016 року 21 615 – 21 

615 Накопичена амортизацiя – 1 сiчня 2016 року (14 195) – (14 195) Нараховано за рiк (1 635) – (1 635) 
Вибуття (списання) 936 – 936 31 грудня 2016 року (14 894) – (14 894) Залишкова вартiсть – 31 грудня 2015 
року 7 266 – 7 266 31 грудня 2016 року 6 721 – 6 721 Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв Банк не мав 

нематерiальних активiв, стосовно яких є обмеження права власностi та переданих в заставу.  
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16. Оподаткування Витрати з податку на прибуток включають: 2017р. 2016 р. Поточнi витрати з податку на 
прибуток, в т.ч. 106 2 438 По АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» на балансi АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 106 _ 

Нарахування/(кредит) iз вiдстроченого податку – виникнення та сторнування тимчасових рiзниць 1 325 762 
По АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 1 480 762 По АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» на балансi АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 

(155) _ Витрати з податку на прибуток 1 431 3 200 Ставка податку на прибуток для банкiв склала 18% на 
кiнець 2017 та 2016 рокiв. Ефективна ставка податку вiдрiзняється вiд ставки, встановленої законом. 

Погодженiсть витрат по податку на прибуток з фактичними витратами базується на встановленiй 
законодавством ставцi, як подано нижче: 2017 р. 2016 р. Прибуток до оподаткування (25 055) 6 055 

Нормативна ставка податку 18% 18% Витрати з податку на прибуток при застосуваннi нормативної ставки 
_ 1 090 Ефект змiни бази оподаткування (АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК») 1 480 762 Пiльга за сплаченим 
податком на нерухомiсть _ (1 984) Рiзницi (дохiд), що змiнюють об’єкт оподаткування _ (12) Рiзницi 

(витрати), що змiнюють об’єкт оподаткування _ 3 344 Податок на прибуток ПАТ АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» 
(49) _ Витрати з податку на прибуток 1 431 3 200 Станом на 31 грудня вiдстроченi податковi активи i 
зобов’язання та їх рух за вiдповiднi роки включають: Податковий ефект тимчасових рiзниць, що не 

пiдлягають оподаткуванню Виникнення та сторнування тимчасових рiзниць Виникнення та сторнування 
тимчасових рiзниць 2015р. У звiтi про прибутки та збитки 2016р. Результат приєднання ПАТ АБ 



«ЕКСПРЕС-БАНК» У звiтi про прибутки та збитки 2017 р. Резерв пiд знецiнення кредитiв 2 990 469 3 459 – 
(599) 2 860 Нарахованi витрати, iншi зобов’язання 185 (185) – 83 (83) – Основнi засоби 3 463 22 3 485 – 

(881) 2 604 Iншi резерви 1 068 (1 068) – – – – Вiдстроченi податковi активи 7 706 (762) 6 944 83 (1 563) 5 464 
Нарахованi процентнi доходи, iншi активи – – – (238) 238 – Цiннi папери – – – – – – Вiдстроченi податковi 
зобов’язання – – – (238) 238 – Вiдстроченi податковi активи/(зобов’язання) 7 706 (762) 6 944 (155) (1 325) 5 

464  
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17. Iншi види зменшення корисностi та резерви Нижче представлено рух резерву пiд зменшення корисностi 
iнших активiв: Iншi фiнансовi активи Iншi нефiнансовi активи Усього 1 сiчня 2016 року 1 659 695 2 354 

Нарахування, в т.ч. курсовi рiзницi 546 208 754 Списання (199) (76) (275) 31 грудня 2016 року 2 006 827 2 
833 Збiльшення за рахунок приєднання АБ «Експрес-Банк» – 2 299 2 299 Нарахування, в т.ч. курсовi 

рiзницi 6 730 (255) 6 475 Списання (8) (2) (10) 31 грудня 2017 року 8 728 2 869 11 597 Резерв пiд зменшення 
корисностi активiв вираховується з балансової вартостi вiдповiдних активiв. Курсовi рiзницi у складi суми 
нарахування резерву пiд зменшення корисностi та iнших резервiв за 2017 рiк складають 94 тис. грн. (2016 

р.: 88 тис. грн.).  

18 

18. Iншi активи та зобов’язання Iншi активи включають: 2017 р. 2016 р. Iншi фiнансовi активи Розрахунки з 
клiєнтами 13 773 2 449 Нарахованi доходи 10 347 1 225 24 120 3 674 Мiнус – резерв пiд зменшення 

корисностi iнших фiнансових активiв (Примiтка 17) (8 728) (2 006) Iншi нефiнансовi активи Заставне 
майно, що перейшло у власнiсть заставодержателя 15 301 276 Авансовi платежi за активи та послуги 9 150 

2 204 Витрати майбутнiх перiодiв 6 174 2 320 Нестачi та iншi нарахування на працiвникiв банку 1 847 – 
Матерiали 1 064 363 Податки до вiдшкодування, крiм податку на прибуток 595 67 Iнше 3 297 34 134 5 527 

Мiнус – резерв пiд зменшення корисностi iнших нефiнансових активiв (Примiтка 17) (2 869) (827) Iншi 
активи 46 657 6 368 Iншi зобов’язання включають: Iншi фiнансовi зобов’язання 2017 р. 2016 р. 

Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками 10 084 – Кредиторська заборгованiсть за операцiями 
з клiєнтами по операцiям з пластиковими картками 8 568 901 Нарахованi витрати 8 281 1 962 Дивiденди до 
сплати 4 658 4 656 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами 19 8 

Резерв за кредитними зобов’язаннями 9 – 31 619 7 527 Iншi нефiнансовi зобов’язання Нарахування за 
невикористаними вiдпустками 8 268 6 567 Кредиторська заборгованiсть зi сплати податкiв, крiм податку на 

прибуток 7 740 6 720 Iнше 3 242 1 049 Доходи майбутнiх перiодiв 2 206 1 452 21 456 15 788 Iншi 
зобов’язання 53 075 23 315  
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19. Кошти кредитних установ Кошти кредитних установ включають: 2017 р. 2016 р. Поточнi рахунки 9 316 
24 051 Строковi депозити та кредити – 29 916 Гарантiйнi депозити 9 855 – Кошти кредитних установ 19 171 

53 967  
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20. Кошти клiєнтiв Кошти клiєнтiв включають: 2017 р. 2016 р. Поточнi рахунки 1 056 568 422 434 Строковi 
депозити 1 935 067 1 435 357 Кошти клiєнтiв 2 991 635 1 857 791 Кошти, утримуванi в якостi забезпечення 
за гарантiями (Примiтка 23) 10 123 23 Станом на 31 грудня 2017 року кошти клiєнтiв у сумi 814 152 тис. 
грн. (27,21 %) належали десятьом найбiльшим клiєнтам (2016 р.: 602 174тис. грн. (32%). Станом на 31 

грудня 2017 року в якостi забезпечення за кредитними операцiями утримувалися депозити фiзичних осiб на 
суму 180 141 тис. грн. (2016 р.: 44 271 тис. грн.) та депозити юридичних осiб на суму 145 744 тис. грн (2016 

р.: 219 774 тис. грн.). Заборгованiсть юридичних та фiзичних осiб за кредитами, наданими пiд зазначенi 
депозити, разом iз нарахованими вiдсотками складала 616 336 тис. грн. (2016 р.: 296 467 тис. грн.) 

(Примiтка 10). Кошти клiєнтiв включають рахунки таких категорiй клiєнтiв: 2017 р. 2016 р. Фiзичнi особи 1 
761 684 1 255 534 Приватнi компанiї 1 161 847 539 365 Працiвники Банку 68 104 62 892 Кошти клiєнтiв 2 
991 635 1 857 791 Аналiз рахункiв клiєнтiв за галуззю економiки є таким: 2017 р. 2016 р. Фiзичнi особи 1 
829 788 1 318 426 Фiнансовi послуги 305 119 288 148 Торгiвля 320 974 49 869 Транспорт 177 295 6 912 

Промислове виробництво 82 259 41 747 Послуги 66 642 41 779 Будiвництво i управлiння нерухомiстю 54 
851 31 106 Сiльське господарство та харчова промисловiсть 46 776 29 390 Енергетична промисловiсть 9 122 

14 228 Видобувна галузь 6 689 9 139 Iнше 92 120 27 047 Кошти клiєнтiв 2 991 635 1 857 791  
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21. Iншi залученi кошти До складу iнших залучених коштiв належать кредити, отриманi вiд Державної 
Iпотечної Установи, балансова вартiсть яких на 31 грудня 2017 року складала 1 668 тис. грн. (2016 р.: 2 858 
тис. грн.). Цi кредити були отриманi за вiдступлення права вимоги за iпотечними кредитами фiзичних осiб 

пiд ставку 9.9-15.3% рiчних на строк до 2022-2040 року iз зобов’язанням зворотного викупу.  
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22. Власний капiтал Рух випущених i повнiстю сплачених та зареєстрованих акцiй Банку був таким: 

Кiлькiсть простих акцiй (штук) Номiнальна вартiсть Усього 31 грудня 2016 року 184 741 050 607 798 607 
798 31 грудня 2017 року 184 741 050 607 798 607 798 Станом на 31 грудня 2017 року в АКБ 



«IНДУСТРIАЛБАНК» вiдповiдно до постiйного свiдоцтва про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй 
(за реєстрацiйним номером №420/1/10 з датою реєстрацiї 17.06.2010, дата видачi 05.01.2011) кiлькiсть 

простих iменних акцiй без документарної форми iснування складає 184 741 050 штук (2016 р.: 184 741 050 
штук), з номiнальною вартiстю однiєї акцiї 3,29 грн., та загальною номiнальною вартiстю 607 798 тис. грн. 

Протягом 2017 року вiдбулись наступнi суттєвi подiї: 01 серпня 2017 року вiдбулися загальнi збори 
акцiонерiв АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» та учасникiв АКБ « IНДУСТРIАЛБАНК» на яких було прийнято 

рiшення про приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». Були затвердженi План 
реорганiзацiї шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», Договiр про 

приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», та прийнятi iншi питання необхiднi для 
проведення реорганiзацiї. Був затверджений передавальний акт та прийняте рiшення про випуск акцiй з 

метою конвертацiї акцiй АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (як Банку, що приєднується), в акцiї АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» (як Банку-правонаступника). АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" став правонаступником 
щодо всього майна, всiх прав та обов’язкiв АБ "ЕКСПРЕС-БАНК". Рiшення про випуск акцiй прийняте з 

метою конвертацiї акцiй АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (далi - Банк, що приєднується), в акцiї АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» (далi-Банк-правонаступник) та здiйснюється на суму, яка дорiвнює загальнiй 

номiнальнiй вартостi акцiй Банка-правонаступника, якi мають отримати акцiонери Банку, що приєднується. 
Акцiї Банку, що приєднується конвертуються в акцiї Банку-правонаступника. Усi простi та привiлейованi 
акцiї Банку, що приєднується, незалежно вiд класу конвертуються у простi акцiї Банку-правонаступника. 
Кiлькiсть акцiй Банку-правонаступника, яку отримає кожен учасник Банку, що приєднується, який бере 

участь у розподiлi таких акцiй, визначається шляхом множення кiлькостi належних йому акцiй Банку, що 
приєднується на коефiцiєнт конвертацiї. Коефiцiєнт конвертацiї простих та привiлейованих акцiй без 

документарної форми iснування дорiвнює 100. Одна акцiя Банку, що приєднується номiнальною вартiстю 
329 грн. конвертується в 100 штук простих акцiй Банку – правонаступника, з номiнальною вартiстю 3,29 
грн. Загальна номiнальна вартiсть акцiй Банку-правонаступника, якi отримує кожен учасник Банку, що 
приєднується, має бути рiвною загальнiй номiнальнiй вартостi акцiй, якi належали цьому учаснику у 

статутному капiталi Банку, що приєднується. Загальна номiнальна вартiсть акцiй, щодо яких прийняте 
рiшення про випуск дорiвнює 248 767 757,00 грн., якi розподiляться на 75 613 300 штук простих iменних 

акцiй, номiнальною вартiстю 3,29 грн. за 1 акцiю. Розмiр статутних капiталiв обох Банкiв на момент 
прийняття рiшення про приєднання: АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 607 798 054,50 грн.., АБ «ЕКСПРЕС-
БАНК» 248 767 757,00 грн. В результатi завершення всiх необхiдних дiй по реорганiзацiї, отримання 

постiйного свiдоцтва реєстрацiю випуску акцiй та реєстрацiї змiн до статуту загальна сума статутного 
капiталу АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» складатиме 856 565 811 грн.50 коп. (Вiсiмсот п’ятдесят шiсть 

мiльйонiв п’ятсот шiстдесят п’ять тисяч вiсiмсот одинадцять) гривень 50 копiйок. Станом на 31 грудня 
2017 в облiку АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» вiдображено: - загальний розмiр зареєстрованого статутного 

капiталу 607 798 тис.грн., - загальний розмiр незареєстрованого статутного капiталу 248 768 тис.грн., що 
дорiвнює розмiру статутного капiталу АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». Станом на 31 грудня 2017 АКБ 

«IНДУСТРIАЛБАНК» отримав (вх. 6027 вiд 27.12.2017) тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску 
простих iменних акцiй (за реєстрацiйним номером №116/1/2017-Т з датою реєстрацiї 22.12.2017) на 

загальну кiлькiсть 75 613 300 штук, номiнальною вартiстю 3,29 грн. за 1 акцiю, загальною номiнальною 
вартiстю 248 767 757,00 грн. АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», як Банк-правонаступник – здiйснює всi необхiднi 
дiї для здiйснення конвертацiї акцiй у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства та у строки визначеннi 

Планом реорганiзацiї, що затверджений рiшенням позачергових загальних зборiв учасникiв Банку 
01.08.2017. Протягом 2016 та 2017 рокiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» не оголошував та не сплачував 

дивiденди. Резерв переоцiнки Даний резерв вiдображує змiни справедливої вартостi iнвестицiй, наявних 
для продажу. Додатковий сплачений капiтал Додатковий сплачений капiтал Банку включає в себе суму 

емiсiйних рiзниць, що виникли пiд час об’єднання з АКБ «МТ-Банк» у 2005 роцi. Резервнi та iншi фонди У 
вiдповiдностi до Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть» банки зобов’язанi формувати 

резервний фонд на покриття непередбачених збиткiв по всiх статтях активiв та позабалансових 
зобов’язаннях. Розмiр вiдрахувань до резервного фонду має бути не менше 5% вiд прибутку банку до 

досягнення ними 25% розмiру регулятивного капiталу банку, розрахованого у вiдповiдностi до вимог НБУ.  
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23. Договiрнi та умовнi зобов’язання Юридичнi аспекти У ходi звичайного ведення операцiй Банк виступає 
стороною рiзних судових процесiв та спорiв. Керiвництво вважає, що кiнцеве зобов’язання, що випливає з 

таких позовiв та претензiй не буде мати суттєвий негативний вплив на фiнансовий стан або результати 
майбутнiх операцiй Банку. Оподаткування Українське законодавство i нормативнi акти, що регулюють 
сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi, включаючи правила валютного та митного контролю, 

продовжують змiнюватись. Положення законiв i нормативних актiв часто нечiткi, а їх тлумачення залежить 
вiд позицiї мiсцевих, регiональних i центральних органiв влади, а також iнших державних органiв. Випадки 



суперечливих тлумачень законодавства не поодинокi. Керiвництво вважає, що його тлумачення положень 
законодавства, якi регулюють дiяльнiсть Банку, є правильним, i дiяльнiсть Банку здiйснюється в повнiй 
вiдповiдностi до законодавства, яке регулює його дiяльнiсть, i що Банк нарахував та сплатив усi належнi 

податки та збори. У той же час, iснує ризик того, що операцiї i правильнiсть тлумачень, якi не були пiдданi 
сумнiву контролюючими органами в минулому, будуть поставленi пiд сумнiв у майбутньому. Станом на 31 

грудня 2017 року керiвництво Банку вважає, що воно дотримується концепцiї тлумачення вiдповiдного 
законодавства, i позицiя Банку стосовно податкових та валютних питань буде пiдтримана. Зобов’язання 
кредитного характеру Станом на 31 грудня договiрнi та умовнi фiнансовi зобов’язання Банку включали: 

2017 р. 2016 р. Зобов’язання Банку з кредитування Аваль векселiв 14 543 6 031 Гарантiї 54 173 42 723 
Всього 68 716 48 754 Зобов’язання з операцiйної оренди Не пiзнiше 1 року 15 249 3 838 Пiзнiше 1 року але 

не пiзнiше 5 рокiв 10742 6 521 Пiзнiше 5 рокiв 310 478 Всього 26 301 10 837 Договiрнi та умовнi 
зобов’язання (до вирахування застави) 95 017 59 591 Мiнус – грошовi кошти в заставi пiд акредитиви i 

гарантiї (10 123) (23) Договiрнi та умовнi зобов’язання 84 894 59 568 Банк вимагає забезпечення для 
пiдтримки кредитних фiнансових iнструментiв, коли це вважається потрiбним. Забезпечення можуть 

включати депозити, якi утримуються Банком, цiннi папери урядiв та основних мiжнародних органiзацiй та 
iншi активи. 
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24. Чистi комiсiйнi доходи Чистi комiсiйнi доходи включають: 2017 р. 2016 р. Розрахунково-касове 
обслуговування 51 084 31 807 Комiсiї за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для 

клiєнтiв 5 852 2 797 Позабалансовi операцiї 1 212 252 Комiсiї за обслуговування кредитiв 514 310 Iншi 
комiсiї 440 6 Комiсiйнi доходи 59 102 35 172 Операцiї з мiжнародними платiжними системами (10 797) (9 

465) Розрахунково-касове обслуговування (8 679) (4 517) Iншi комiсiї (248) (288) Комiсiйнi витрати (19 724) 
(14 270) Чистi комiсiйнi доходи 39 378 20 902 
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25. Iншi доходи 2017 р. 2016 р. Операцiйна оренда 9 426 8 414 Позитивний результат вiд вибуття 
iнвестицiйної нерухомостi 5 850 1 272 Прибуток вiд продажу основних засобiв 5 496 1 871 Оренда сейфiв 1 
650 1 654 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi за кредитами 466 767 Штрафи отриманi 

238 153 Перерахунок вiдсоткiв при достроковому розiрваннi депозитного договору 8 77 Вiдновлення 
корисностi об`єктiв нерухомостi - 70 Iнше 1 009 1 305 Усього iншi доходи 24 143 15 583  
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26. Витрати на персонал та iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати Заробiтна плата та iншi виплати 
працiвникам, а також iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати включають: 2017 р. 2016р. Заробiтна 

плата та iншi виплати працiвникам 77 364 58 773 Витрати на соцiальне страхування 15 915 12 264 Витрати 
на персонал 93 279 71 037 Юридичнi, страховi та консультацiйнi послуги 26 267 8 390 Витрати на ремонт 

та обслуговування 16 840 14 712 Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 13 850 14 515 
Оренда та утримання примiщень 13 659 10 665 Операцiйнi податки 9 464 9 274 Офiснi витрати 7 496 5 882 

Охорона 6 599 5 322 Обробка даних 4 736 4 331 Зменшення корисностi основних засобiв - будiвель 3 275 14 
849 Послуги зв’язку 2 498 2 512 Витрати на вiдрядження i супутнi витрати 2 227 1 256 Витрати на 

маркетинг та рекламу 1 327 1 092 Благодiйна дiяльнiсть 1 080 972 Iнше 5 849 2 863 Iншi адмiнiстративнi та 
операцiйнi витрати 115 167 96 635 
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27. Прибуток на одну акцiю Прибуток на одну просту акцiю складає АКБ «Iндустрiалбанк»: 2017 р. 2016 р. 

Прибуток, що належить власникам простих акцiй банку (26 486) 2 855 Середньорiчна кiлькiсть простих 
акцiй в обiгу (шт.) 191 042 158 184 741 050 (Збиток)/Прибуток на одну просту акцiю (грн.) (0,14) 0,02  
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28. Управлiння фiнансовими ризиками Банкiвськiй дiяльностi притаманний ризик, яким управляють за 
допомогою постiйного процесу виявлення, оцiнки та контролю, з урахуванням лiмiтiв та iнших засобiв 
контролю. Процес управлiння ризиками є вирiшальним для постiйної прибутковостi Банку, а кожний 

спiвробiтник у Банку несе вiдповiдальнiсть за вплив ризикiв, пов’язаних з його службовими обов’язками. 
Банк наражається на кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ринковий ризик, а останнiй включає торговi та 

неторговi ризики. Банку також притаманнi операцiйнi ризики. Незалежний процес контролю ризикiв не 
включає бiзнес-ризики, такi як змiни в операцiйному середовищi, технологiях та галузi. Банк контролює 

такi ризики в процесi стратегiчного планування. Структура управлiння ризиками Остаточну 
вiдповiдальнiсть за виявлення i контроль ризикiв несе Правлiння. При цьому Банк має окремi незалежнi 
органи, що вiдповiдають за управлiння ризиками та їх вiдстеження. Правлiння Правлiння вiдповiдає за 
загальний пiдхiд до управлiння ризиками i затвердження стратегiї та принципiв управлiння ризиками. 

Комiтети, пов’язанi з управлiнням ризиками (Комiтет управлiння активами та пасивами, Кредитно-
iнвестицiйний комiтет, Технологiчний комiтет, Комiтет СУIБ) Комiтет управлiння активами та пасивами 
несе загальну вiдповiдальнiсть за розробку стратегiї управлiння кредитними ризиками та впровадження 

принципiв, структури, полiтики та лiмiтiв стосовно ризику лiквiдностi та процентним ризиком, Кредитно-



iнвестицiйний комiтет – кредитним ризиком, Технологiчний комiтет – операцiйним ризиком, Комiтет СУIБ 
– ризиком iнформацiйної безпеки. Комiтети в межах своєї вiдповiдальностi вiдповiдають за основнi 

питання, пов’язанi з ризиками, керують i контролюють процес прийняття рiшень щодо ризикiв, а також 
несуть вiдповiдальнiсть за виконання процедур, що стосуються управлiння ризиками, з метою 

забезпечення незалежного процесу контролю. Пiдроздiл з питань управлiння ризиками Пiдроздiл з питань 
управлiння ризиками вiдповiдає за впровадження та здiйснення процедур, пов’язаних iз управлiнням 
ризиками для забезпечення незалежного процесу контролю. Пiдроздiл також вiдповiдає за контроль 
дотримання принципiв, полiтики управлiння ризиками та лiмiтiв ризику Банку. Цей пiдроздiл також 

забезпечує збiр повної iнформацiї в системi оцiнки ризику та звiтностi про ризики. Департамент 
казначейства Департамент казначейства вiдповiдає за управлiння короткостроковими активами та 

зобов’язаннями Банку. Департамент казначейства також в першу чергу вiдповiдає за ризики фiнансування 
та лiквiдностi Банку. Служба внутрiшнього аудиту Процеси управлiння ризиками в Банку щорiчно 

перевiряються службою внутрiшнього аудиту, яка перевiряє як достатнiсть процедур, так i дотримання 
Банком цих процедур. Служба внутрiшнього аудиту обговорює результати всiх перевiрок з керiвництвом i 
доповiдає Спостережнiй Радi про встановленi факти та рекомендацiї. Система оцiнки ризикiв та передачi 

iнформацiї про ризики Оцiнка ризикiв Банку здiйснюється за допомогою методiв, що вiдображають як 
передбачуванi збитки, що, ймовiрно, виникнуть в ходi звичайної операцiйної дiяльностi, так i 

непередбачуванi збитки, що є оцiнкою найбiльших фактичних збиткiв на основi статистичних моделей. У 
моделях використовуються значення ймовiрностей, отриманi з минулого досвiду i скоригованi з 

урахуванням економiчного середовища. Банк також моделює найгiршi сценарiї, якi можуть виникнути в 
екстремальних ситуацiях, якi навряд чи вiдбудуться. Монiторинг та контроль ризикiв переважно 

здiйснюється на основi лiмiтiв, встановлених Банком. Цi лiмiти вiдображають бiзнес-стратегiю та ринкове 
середовище Банку, а також рiвень ризику, що Банк готовий прийняти, причому додаткова увага надається 

певним галузям. Крiм цього, Банк контролює та оцiнює свою загальну здатнiсть нести ризики стосовно 
сукупної позицiї за всiма видами ризикiв та операцiй. Iнформацiя, отримана за всiма видами дiяльностi, 

вивчається та обробляється з метою аналiзу, контролю та виявлення ризикiв на раннiх етапах. Ця 
iнформацiя подається на розгляд Правлiнню та керiвникам вiдповiдних пiдроздiлiв. Такий звiт включає 

сукупний кредитний ризик, прогнози кредитного ризику, винятки стосовно лiмiтiв ризику, суми пiд 
ризиком, коефiцiєнти лiквiдностi та змiни у профiлi ризику. Щомiсяця складаються детальнi звiти стосовно 

ризикiв, пов’язаних з певними галузями економiки та клiєнтами. Щомiсяця старший управлiнський 
персонал оцiнює достатнiсть резерву вiд зменшення корисностi кредитних операцiй Банку. Зниження 
ризику У рамках управлiння ризиками Банк використовує похiднi i iншi iнструменти для управлiння 
позицiями, що виникають унаслiдок змiн в процентних ставках, обмiнних курсах, а також позицiй по 

прогнозованих операцiях. Банк активно використовує заставу для зниження своїх кредитних ризикiв (бiльш 
детальна iнформацiя наведена нижче). Кредитний ризик Кредитний ризик – це ризик понесення Банком 
збитку в результатi невиконання договiрних зобов’язань клiєнтами або контрагентами. Банк здiйснює 

управлiння та контроль кредитного ризику шляхом встановлення лiмiтiв на суму ризику, який вiн готовий 
взяти на себе, стосовно окремих контрагентiв i географiчної та галузевої концентрацiї, а також шляхом 
контролю ризикiв, пов’язаних з такими лiмiтами. Банк запровадив процес перевiрки якостi кредитiв для 

забезпечення завчасного виявлення можливих змiн кредитоспроможностi контрагентiв, включаючи 
регулярний перегляд забезпечення. Лiмiти за контрагентами визначаються з використанням системи 
класифiкацiї кредитного ризику, що присвоює кожному контрагенту кредитний рейтинг. Рейтинги 

пiдлягають регулярному перегляду. Процедура перевiрки кредитної якостi дозволяє Банку оцiнювати 
розмiр потенцiйних збиткiв за ризиками, на якi вiн наражається, та вживати вiдповiдних заходiв. Банк 

здiйснює монiторинг впливу кредитного ризику у вiдношеннi цiнних паперiв, угоди зi зв’язаними 
сторонами та угоди з головними контрагентами на щоденнiй основi. Похiднi фiнансовi iнструменти 

Кредитний ризик, пов’язаний iз похiдними фiнансовими iнструментами, є обмеженим їх справедливою 
вартiстю, визнаною у звiтi про фiнансовий стан. Ризики за зобов’язаннями з кредитування Банк надає своїм 
клiєнтам гарантiї, за якими Банк повинен здiйснювати платежi вiд iменi цих клiєнтiв. Суми таких платежiв 

стягуються з клiєнтiв на умовах акредитиву. Зазначенi гарантiї наражають Банк на ризики, подiбнi до 
кредитних ризикiв, якi знижуються шляхом застосування аналогiчних процедур i принципiв контролю. 
Балансова вартiсть статей звiту про фiнансовий стан, включаючи похiднi iнструменти, без урахування 

ефекту зниження ризику шляхом укладання генеральних угод про взаємозалiк та договорiв застави, 
найбiльш точно вiдображає максимальний розмiр кредитного ризику по даних статтях. По фiнансових 
iнструментах, що вiдображенi за справедливою вартiстю, їх балансова вартiсть являє собою поточний 
розмiр кредитного ризику, але не максимальний розмiр ризику, який може виникнути в майбутньому в 
результатi змiн у вартостi. Бiльш детальна iнформацiя про максимальний кредитний ризик по кожному 

класу фiнансових iнструментiв наведена в окремих примiтках. Вплив застави та iнших методiв зниження 



ризику наведено в Примiтцi 10. Кредитна якiсть за категорiями фiнансових активiв Кредитна якiсть 
фiнансових активiв контролюється Банком шляхом встановлення внутрiшнiх кредитних рейтингiв 

позичальникiв. У наведенiй нижче таблицi вiдображено аналiз кредитної якостi в розрiзi категорiй активiв 
за статтями звiту про фiнансовий стан, пов’язаними з кредитуванням, на основi системи кредитних 

рейтингiв Банку. У нижчезазначенiй таблицi кредити, що мають високий рейтинг, це кредити з низьким 
рiвнем ризику, ймовiрнiсть погiршення якостi яких є незначною та, якi передбачають добрi результати 
фiнансової дiяльностi позичальника та надiйне забезпечення. Iншi позичальники з добрим фiнансовим 

станом та добрим обслуговуванням боргу включаються до рейтингу стандартний. Рейтинг нижче 
стандартного включає в себе кредити, що нижчi за стандартний рейтинг, але не такi, кориснiсть яких 

зменшилась iндивiдуально. 31 грудня 2017 року Не простроченi i не знецiненi iндивiдуально Простроченi 
але не знецiненi та кредити, знецiненi iндивiдуально Усього При-мiтки Високий рейтинг Стандартний 

рейтинг Нижче стандартного рейтингу Грошовi кошти та їх еквiваленти, крiм грошових коштiв в касi 7 281 
620 – – – 281 620 Кошти в кредитних установах 8 9 965 – – – 9 965 Кредити клiєнтам 10 Кредити 

юридичним особам 1 064 892 244 810 63 831 1 164 093 2 537 626 Споживчi кредити 54 332 1 641 19 44 710 
100 702 Iпотечне кредитування 3 839 4 045 503 47 066 55 453 1 123 063 250 496 64 353 1 255 869 2 693 781 

Усього 1 414 648 250 496 64 353 1 255 869 2 985 366 31 грудня 2016 року Не простроченi i не знецiненi 
iндивiдуально Простроченi але не знецiненi та кредити, знецiненi iндивiдуально Усього При-мiтки 

Високий рейтинг Стандартний рейтинг Нижче стандартного рейтингу Грошовi кошти та їх еквiваленти, 
крiм грошових коштiв в касi 7 165 817 – – – 165 817 Кошти в кредитних установах 8 94 854 – – – 94 854 
Кредити клiєнтам 10 Кредити юридичним особам 397 320 1 101 146 110 166 537 755 2 146 387 Споживчi 

кредити 8 484 – – 20 312 28 796 Iпотечне кредитування 4 648 8 427 274 50 936 64 285 410 452 1 109 573 110 
440 609 003 2 239 468 Усього 671 123 1 109 573 110 440 609 003 2 500 139 Аналiз прострочених кредитiв за 

строками погашення наведений нижче. Бiльшiсть прострочених кредитiв не вважаються такими, що їх 
кориснiсть зменшилась. Полiтика Банку передбачає ведення чiтких та послiдовних кредитних рейтингiв за 

кредитним портфелем, що забезпечує цiлеспрямоване управлiння вiдповiдними ризиками та порiвняння 
кредитних ризикiв за всiма напрямками господарської дiяльностi, географiчними регiонами та видами 

продуктiв. Система рейтингiв пiдтримується рiзними фiнансовими аналiтиками з урахуванням обробленої 
ринкової iнформацiї для встановлення визначальних факторiв оцiнки, пов’язаного з контрагентами ризику. 

Всi внутрiшнi рейтинги ризикiв формуються спецiально для рiзних категорiй i створюються згiдно з 
рейтинговою полiтикою Банку. Вiдповiднi рейтинги ризикiв регулярно аналiзуються. Аналiз прострочених 

та не знецiнених iндивiдуально кредитiв за строками, що минули з дати затримання платежу в розрiзi 
категорiй фiнансових активiв 31 грудня 2017 року До 30 днiв Вiд 31 до 60 днiв Вiд 61 до 90 днiв Понад 90 
днiв Усього Споживчi кредити фiзичним особам 153 3 252 176 20 990 24 571 Iпотечнi кредити фiзичним 

особам 207 – – 698 905 Усього 360 3 252 176 21 688 25 476 31 грудня 2016 року До 30 днiв Вiд 31 до 60 днiв 
Вiд 61 до 90 днiв Понад 90 днiв Усього Споживчi кредити фiзичним особам 198 27 – – 225 Iпотечнi кредити 
фiзичним особам 158 376 – – 534 Усього 356 403 – – 759 Аналiз зменшення корисностi Основнi мiркування 

в ходi аналiзу зменшення корисностi кредитiв включають визначення того, чи простроченi виплати 
основної суми заборгованостi або процентiв за кредитом бiльш нiж на 90 днiв, чи вiдомо про будь-якi 

труднощi з огляду на грошовi потоки контрагентiв, зниження кредитного рейтингу або порушення 
первiсних умов вiдповiдного договору. Банк здiйснює аналiз зменшення корисностi на двох рiвнях: 

створення резервiв, що оцiнюються на iндивiдуальнiй основi, та резервiв, що оцiнюються на сукупнiй 
основi. Резерв пiд зменшення корисностi кредитiв на iндивiдуальнiй основi Банк визначає суму резерву пiд 

зменшення корисностi окремо за кожним суттєвим кредитом в iндивiдуальному порядку. Питання, що 
розглядаються при визначеннi суми резерву, включають можливiсть реалiзацiї бiзнес-плану контрагента, 

його здатнiсть покращити результати дiяльностi в разi виникнення фiнансових труднощiв, грошовi 
надходження в разi оголошення банкрутом, наявнiсть iншої фiнансової пiдтримки та можлива вартiсть 
продажу застави, а також часовi рамки очiкуваних грошових потокiв. Збитки вiд зменшення корисностi 
оцiнюються на кожну звiтну дату, якщо будь-якi непередбаченi обставини не вимагають бiльшої уваги. 

Резерв пiд зменшення корисностi кредитiв на сукупнiй основi Банк визначає суму резерву пiд зменшення 
корисностi несуттєвих кредитiв, наданих клiєнтам (включаючи iпотечнi кредити та незабезпеченi споживчi 

кредити), а також окремих суттєвих кредитiв, стосовно яких ще немає об’єктивних ознак зменшення 
корисностi, на сукупнiй основi. Банк аналiзує резерви пiд зменшення корисностi на кожну звiтну дату, при 
цьому кожний кредитний портфель перевiряється окремо. У ходi аналiзу резерву на зменшення корисностi 
кредитiв на сукупнiй основi Банк враховує зменшення корисностi, що може мати мiсце у портфелi, навiть 
якщо немає об’єктивних ознак зменшення корисностi окремих кредитiв. Збитки вiд зменшення корисностi 

визначаються з урахуванням такої iнформацiї: збитки у портфелi в попереднiх перiодах, поточнi економiчнi 
умови, вiдповiдний промiжок часу мiж моментом можливого понесення збитку вiд зменшення корисностi 
та моментом визначення зменшення корисностi як такого, що потребує створення резерву в ходi аналiзу 



зменшення корисностi окремих активiв, а також очiкуванi надходження та вiдшкодування в разi зменшення 
корисностi. Керiвництво Банку вiдповiдає за прийняття рiшення щодо тривалостi такого перiоду, що не 

повинна перевищувати один рiк. Потiм резерв пiд зменшення корисностi перевiряється керiвним 
персоналом, вiдповiдальним за кредитнi операцiї, для забезпечення дотримання загальної полiтики Банку. 
Географiчна концентрацiя фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань Банку представлена нижче: 2017 

р. Україна Країни-члени ОЕСР Країни СНД та iншi країни Усього Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 
491 833 32 247 46 552 570 632 Кошти в кредитних установах 9 965 – – 9 965 Похiднi фiнансовi активи 2 324 
– – 2 324 Кредити клiєнтам 2 297 559 30 724 3 619 2 331 902 Цiннi папери, наявнi для продажу 1 008 003 – – 

1 008 003 Iншi фiнансовi активи 15 387 5 1 15 393 3 825 071 62 976 50 172 3 938 219 Зобов’язання Кошти 
кредитних установ 9 316 9 855 – 19 171 Похiднi фiнансовi зобов’язання 224 – – 224 Кошти клiєнтiв 2 951 

119 6 278 34 238 2 991 635 Iншi залученi кошти 1 668 – – 1 668 Iншi фiнансовi зобов’язання 30 392 320 908 
31 620 2 992 719 16 453 35 146 3 044 318 Чистi активи 832 352 46 523 15 026 893 901 2016 р. Україна 

Країни-члени ОЕСР Країни СНД та iншi країни Усього Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 136 176 92 
425 – 228 601 Кошти в кредитних установах 60 590 16 315 3 270 80 175 Похiднi фiнансовi активи 5 402 – – 5 
402 Кредити клiєнтам 2 076 747 6 886 – 2 083 633 Цiннi папери, наявнi для продажу 84 696 – – 84 696 Iншi 
фiнансовi активи 1 668 – – 1 668 2 365 279 115 626 3 270 2 484 175 Зобов’язання Кошти кредитних установ 
53 967 – – 53 967 Кошти клiєнтiв 1 842 658 1 805 13 328 1 857 791 Iншi залученi кошти 2 858 – – 2 858 Iншi 
фiнансовi зобов’язання 5 603 278 745 6 626 1 905 086 2 083 14 073 1 921 242 Чистi активи 460 193 113 543 

(10 803) 562 933 Концентрацiя географiчного ризику визначається Банком на пiдставi даних географiчного 
розташування держав реєстрацiї клiєнтiв та контрагентiв Банку. Ризик лiквiдностi та управлiння джерелами 
фiнансування Ризик лiквiдностi – це ризик неспроможностi Банку виконати свої платiжнi зобов’язання на 
дату їх погашення в ходi звичайної господарської дiяльностi та в непередбачених умовах. Для обмеження 

цього ризику керiвництво забезпечило диверсифiкованi джерела фiнансування додатково до основної 
депозитної бази, управлiння активами з дотриманням принципiв лiквiдностi та здiйснення щоденного 

монiторингу майбутнiх грошових потокiв i лiквiдностi. Це включає оцiнку очiкуваних грошових потокiв та 
наявнiсть застави з високим рейтингом, яка за необхiдностi може бути використана для забезпечення 

додаткового фiнансування. Банк утримує портфель рiзних високолiквiдних активiв, що можуть бути легко 
реалiзованi в разi непередбаченого призупинення грошових потокiв. Банк також має угоди про кредитнi 
лiнiї, якi вiн може використовувати з огляду на потреби лiквiдностi. Банк оцiнює лiквiднiсть та управляє 

нею на основi певних нормативiв лiквiдностi, встановлених НБУ. Станом на 31 грудня зазначенi нормативи 
були такими: 2017 р.,% 2016 р.,% Н4 «Норматив миттєвої лiквiдностi» (сума коштiв у касi та на 

кореспондентських рахунках/зобов’язання, що погашаються на вимогу) (мiнiмальний рiвень, який 
вимагається НБУ – 20%) 143,91 57,73 Н5 «Норматив поточної лiквiдностi» (активи з кiнцевим строком 
погашення до 31 дня/зобов’язання з кiнцевим строком погашення до 31 дня) (мiнiмальний рiвень, який 

вимагається НБУ – 40%) 111,57 61,20 Н6 «Норматив короткострокової лiквiдностi» (певнi активи з 
кiнцевим строком погашення до 1 року/зобов’язання з кiнцевим строком погашення до 1 року, включаючи 
позабалансовi зобов’язання) (мiнiмальний рiвень, який вимагається НБУ – 60%) 103,73 73,53 У зв’язку з 

внесенням змiн до Правил органiзацiї статистичної звiтностi, що подається до Нацiонального банку 
України, вiдповiдно до пункту 20 цих Правил упроваджений тестовий перiод для форми №631 “Звiт про 

структуру активiв та пасивiв за строками” станом на 01.01.2018, вiдповiдно в наведенiй вище таблицi 
вiдображенi вiдкоригованi нормативи поточної та короткострокової лiквiдностi на 01.01.2018. Аналiз 

фiнансових зобов’язань за строками до дати погашення У наведенiй нижче таблицi вiдображено види i 
строки погашення фiнансових зобов’язань Банку станом на 31 грудня на основi договiрних 

недисконтованих зобов’язань з виплати коштiв. Виплати, що мають бути зробленi на вимогу про 
погашення, вважаються такими, що пiдлягають виплатi негайно. Банк очiкує, що багато клiєнтiв не 

вимагатимуть виплат на дату, яку зазначено у таблицi, тому таблиця не вiдображає очiкуванi грошовi 
потоки, розрахованi на базi iсторичної iнформацiї про вимогу поточних i строкових коштiв клiєнтами. 

Фiнансовi зобов’язання Станом на 31 грудня 2017 року До 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 1 до 5 рокiв 
Понад 5 рокiв Усього Непохiднi фiнансовi зобов’язання: Кошти кредитних установ 19 171 - – – 19 171 
Кошти клiєнтiв 2 066 577 618 636 417 140 42 3 102 395 Iншi залученi кошти 62 150 937 3 377 4 526 Iншi 
фiнансовi зобов’язання 31 600 19 – – 31 619 Похiднi фiнансовi iнструменти: Похiднi iнструменти, що 

погашаються без поставки базового активу 224 – – – 224 Похiднi iнструменти, що погашаються шляхом 
поставки базового активу: (2 324) – - – (2 324) - суми до отримання за договорами (81 734) (27 810) - – (109 

544) - суми до сплати за договорами 79 410 27 810 - – 107 220 Усього недисконтованi фiнансовi 
зобов’язання 2 115 310 618 805 418 077 3 419 3 155 611 Фiнансовi зобов’язання Станом на 31 грудня 2016 

року До 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 1 до 5 Рокiв Понад 5 рокiв Усього Непохiднi фiнансовi 
зобов’язання: Кошти кредитних установ 24 050 30 968 – – 55 018 Кошти клiєнтiв 1 239 826 542 560 131 726 

629 1 914 741 Iншi залученi кошти 73 172 907 7 051 8 203 Iншi фiнансовi зобов’язання 6 562 64 – – 6 626 



Похiднi фiнансовi iнструменти: Похiднi iнструменти, що погашаються без поставки базового активу (3 885) 
– – – (3 885) Похiднi iнструменти, що погашаються шляхом поставки базового активу: – – (1 517) – (1 517) - 
суми до отримання за договорами (6 879) (28 475) (49 300) – (84 654) - суми до сплати за договорами 6 879 
28 475 47 783 – 83 137 Усього недисконтованi фiнансовi зобов’язання 1 266 626 573 764 131 116 7 680 1 979 
186 Спроможнiсть Банку погашати свої зобов’язання залежить вiд спроможностi реалiзувати еквiвалентну 

суму активiв за однаковий перiод часу. Ринковий ризик Ринковий ризик – це ризик змiни справедливої 
вартостi майбутнiх грошових потокiв за фiнансовими iнструментами внаслiдок коливання ринкових 

перемiнних, таких як процентнi ставки, обмiннi курси валют та цiни дольових iнструментiв. Управлiння 
ринковим ризиком здiйснюється на основi аналiзу чутливостi. Банк не має значної концентрацiї ринкового 

ризику, окрiм концентрацiї iноземних валют. Процентний ризик Ризик змiни процентної ставки – ризик 
змiни чистого процентного доходу для фiнансових активiв та зобов’язань Банку з плаваючою ставкою. 

Станом на 31 грудня 2017 року в Банку не облiковувались iнструменти з плаваючою процентною ставкою. 
КУАП здiйснює монiторинг ринку для визначення ризику процентної ставки та впливає на нього шляхом 
змiни процентних ставок та строкiв погашення для рiзних продуктiв Банку. Вiддiл банкiвських ризикiв та 

КУАП контролюють встановленi Банком процентнi ставки, розриви лiквiдностi, а також чутливiсть до 
змiни процентної ставки та вiдповiдний вплив цих факторiв на прибутковiсть Банку. Валютний ризик 
Валютний ризик – це ризик, пов’язаний iз впливом коливання обмiнних курсiв на вартiсть фiнансових 
iнструментiв. Правлiння Банку встановлює лiмiти щодо рiвня ризику за позицiями в iноземнiй валютi 

згiдно з вимогами НБУ. Монiторинг позицiй здiйснюється на щоденнiй основi. У таблицi вказанi валюти, в 
яких Банк має iстотнi позицiї станом на 31 грудня. Аналiз полягає у визначеннi впливу можливих змiн в 
обмiнних курсах iноземних валют до гривнi, при незмiнному значеннi всiх iнших змiнних, на звiт про 

прибутки та збитки Банку. Вплив на капiтал не вiдрiзняється вiд впливу на звiт про прибутки та збитки. 
Наведене у таблицi вiд’ємне значення вiдображає потенцiйне чисте зменшення у звiтi про прибутки та 

збитки чи капiталi, а позитивнi значення вiдображають потенцiйне чисте збiльшення. Валюта Збiльшення 
валютного курсу у вiдношеннi до гривнi, %, 2017 р. Вплив на прибуток пiсля оподаткування 2017 р. 

Зменшення валютного курсу у вiдношеннi до гривнi,%, 2017 р. Вплив на прибуток пiсля оподаткування 
2017 р. Долар США +20,00 43 705 -20,00 (43 705) Євро +20,00 2 277 -20,00 (2 277) XAU +20,00 (189) -20,00 

189 Валюта Збiльшення валютного курсу у вiдношеннi до гривнi, %, 2016 р. Вплив на прибуток пiсля 
оподаткування 2016 р. Зменшення валютного курсу у вiдношеннi до гривнi, % 2016 р. Вплив на прибуток 
пiсля оподаткування 2016 р. Долар США +20,00 15 182 -20,00 (15 182) Євро +20,00 (603) -20,00 603 XAU 

+20,00 (22) -20,00 22 Операцiйний ризик Операцiйний ризик – це ризик втрати внаслiдок вiдмови системи, 
помилки персоналу, шахрайства чи зовнiшнiх подiй. У разi збоїв в системi внутрiшнього контролю, 

операцiйний ризик може спричинити шкоду репутацiї, мати правовi чи законодавчо-нормативнi наслiдки 
або призвести до фiнансових збиткiв. Банк не може розраховувати на усунення всiх операцiйних ризикiв, 

але може управляти цими ризиками шляхом застосування системи керуючих елементiв, а також 
монiторингу потенцiйних ризикiв та вiдповiдного реагування на них. Система контролю передбачає 

ефективний розподiл обов’язкiв, доступу, повноважень та процедур звiрки, навчання персоналу, а також 
процедур здiйснення оцiнок, включаючи проведення внутрiшнього аудиту.  
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29. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Процедури оцiнки справедливої вартостi Правлiння 
Банку шляхом затвердження вiдповiдних внутрiшнiх положень визначає полiтику та процедури переоцiнки 
як для перiодичної переоцiнки справедливої вартостi, як у випадку цiнних паперiв, наявних для продажу, та 

похiдних фiнансових iнструментiв, що не котируються, iнвестицiйної нерухомостi та будiвель, а також 
активiв, утримуваних для продажу. Для виявлення ознак знецiнення наприкiнцi кожного року на пiдставi 

наказу керiвника Банку незалежним оцiнювачем здiйснюється оцiнка iнвестицiйної нерухомостi та 
основних засобiв (будiвель). У разi намiрiв продажу нерухомостi проводиться одноразова незалежна оцiнка 

майна, на пiдставi якої щодо такого продажу приймається рiшення Правлiнням Банку за погодженням зi 
Спостережною Радою Банку. У число критерiїв, якi визначають вибiр оцiнювача, входять знання ринку, 

репутацiя, незалежнiсть та дотримання професiйних стандартiв. На кожну звiтну дату пiдроздiл, який 
проводить операцiї з цiнними паперами, проводить розрахунок справедливої вартостi цiнних паперiв, 

наявних для продажу, та похiдних фiнансових iнструментiв, що не котируються. Для розрахунку 
справедливої вартостi використовуються котирування або моделi, якi включають данi, що спостерiгаються 
на ринках. Iєрархiя джерел справедливої вартостi З метою розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть 

Банк визначив класи активiв i зобов’язань на пiдставi природи, характеристик i ризикiв по активу або 
зобов’язанню, а також рiвень iєрархiї джерел справедливої вартостi. За станом на 31 грудня 2017р. Дата 

оцiнки Оцiнка справедливої вартостi з використанням Котирувань на активних ринках (Рiвень 1) Значних 
спостережуваних вхiдних даних (Рiвень 2) Неспостере-жуваних вхiдних даних (Рiвень 3) Всього Активи, 

що оцiнюються за справедливою вартiстю Похiднi фiнансовi активи 31.12.2017 – 2 324 – 2 324 Цiннi 



папери, наявнi для продажу: ОВДП 31.12.2017 – 165 322 – 165 322 Депозитнi сертифiкати, емiтованi НБУ 
31.12.2017 – 842 681 – 842 681 Корпоративнi акцiї 31.12.2017 – – - – – 1 010 327 - 1 010 327 Активи, 

справедлива вартiсть яких розкривається Грошовi кошти та їх еквiваленти 31.12.2017 – 570 632 – 570 632 
Кошти в кредитних установах 31.12.2017 – 9 965 – 9 965 Кредити клiєнтам 31.12.2017 – 1 437 822 894 080 2 

331 902 – 2 018 419 894 080 2 912 499 Зобов’язання, справедлива вартiсть яких розкривається Кошти 
кредитних установ 31.12.2017 – 19 171 – 19 171 Кошти клiєнтiв 31.12.2017 – 2 991 635 – 2 991 635 Iншi 

залученi кошти 31.12.2017 – 1 668 – 1 668 – 3 012 474 – 3 012 474 За станом на 31 грудня 2016р. Дата оцiнки 
Оцiнка справедливої вартостi з використанням Котирувань на активних ринках (Рiвень 1) Значних 

спостережуваних вхiдних даних (Рiвень 2) Неспостере-жуваних вхiдних даних (Рiвень 3) Всього Активи, 
що оцiнюються за справедливою вартiстю Похiднi фiнансовi активи 31.12.2016 – 5 402 – 5 402 Цiннi 

папери, наявнi для продажу: ОВДП 31.12.2016 – 46 670 – 46 670 Депозитнi сертифiкати, емiтованi НБУ 
31.12.2016 – 30 020 – 30 020 Корпоративнi акцiї 31.12.2016 – – 8 006 8 006 – 82 092 8 006 90 098 Активи, 
справедлива вартiсть яких розкривається Грошовi кошти та їх еквiваленти 31.12.2016 – 228 601 – 228 601 

Кошти в кредитних установах 31.12.2016 – 80 175 – 80 175 Кредити клiєнтам 31.12.2016 – 1 614 870 468 763 
2 083 633 – 1 923 646 468 763 2 392 409 Зобов’язання, справедлива вартiсть яких розкривається Кошти 
кредитних установ 31.12.2016 – 53 967 – 53 967 Кошти клiєнтiв 31.12.2016 – 1 857 791 – 1 857 791 Iншi 

залученi кошти 31.12.2016 – 2 858 – 2 858 – 1 914 616 – 1 914 616 Нижче наводиться порiвняння балансової 
вартостi та справедливої вартостi в розрiзi класiв фiнансових iнструментiв Банку, якi не вiдображаються за 

справедливою вартiстю в звiтi про фiнансовий стан. У таблицi не наводяться значення справедливої 
вартостi нефiнансових активiв та нефiнансових зобов’язань 2017 р. 2016 р. Балансова вартiсть Справедлива 

вартiсть Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Фiнансовi активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 570 
632 570 632 228 601 228 601 Кошти в кредитних установах 9 965 9 965 80 175 80 175 Кредити клiєнтам 2 
331 902 2 331 902 2 083 633 2 083 633 Фiнансовi зобов’язання Кошти кредитних установ 19 171 19 171 53 

967 53 967 Кошти клiєнтiв 2 991 635 2 991 635 1 857 791 1 857 791 Iншi залученi кошти 1 668 1 668 2 858 2 
858 Методики оцiнки та припущення Нижче описано методики та припущення, використанi при 

визначеннi справедливої вартостi тих фiнансових iнструментiв, якi не вiдображенi в цiй фiнансовiй 
звiтностi за справедливою вартiстю. Активи, справедлива вартiсть яких наближається до балансової 

вартостi Припускається, що балансова вартiсть лiквiдних або короткострокових фiнансових активiв та 
фiнансових зобов’язань приблизно дорiвнює справедливiй вартостi. Таке припущення застосовується 
також до депозитiв на вимогу, ощадних депозитiв без визначеного строку погашення та фiнансових 

iнструментiв з плаваючою процентною ставкою. 
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30. Аналiз активiв та зобов’язань за строками погашення У таблицi нижче представлений аналiз активiв i 
зобов’язань за строками погашення у вiдповiдностi до умов договорiв. Недисконтованi зобов’язання Банку 
з виплат за вiдповiдними договорами наведенi у Примiтцi 28 «Управлiння фiнансовими ризиками». 2017 р. 

2016 р. До одного року Понад один рiк Усього До одного року Понад один рiк Усього Фiнансовi активи 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 570 632 – 570 632 228 601 – 228 601 Банкiвськi метали 5 110 – 5 110 6 265 
– 6 265 Кошти в кредитних установах 7 153 2 812 9 965 80 175 – 80 175 Похiднi фiнансовi активи 2 324 - 2 

324 3 885 1 517 5 402 Кредити клiєнтам 797 720 1 534 182 2 331 902 1 085 194 998 439 2 083 633 Цiннi 
папери, наявнi для продажу 1 008 003 - 1 008 003 84 696 – 84 696 Iнвестицiйна нерухомiсть – 147 257 147 

257 – 168 211 168 211 Основнi засоби – 150 583 150 583 – 111 201 111 201 Нематерiальнi активи – 25 425 25 
425 – 6 721 6 721 Поточнi активи з податку на прибуток – 18 204 18 204 Вiдстроченi податковi активи 5 464 
– 5 464 – 6 944 6 944 Активи, утримуванi для продажу 1 401 -– 1 401 – – – Iншi активи 25 484 21 173 46 657 

3 771 2 597 6 368 Усього 2 423 291 1 899 636 4 322 927 1 492 587 1 295 630 2 788 217 2017 р. 2016 р. До 
одного року Понад один рiк Усього До одного року Понад один рiк Усього Фiнансовi зобов’язання Кошти 
кредитних установ 19 171 – 19 171 53 967 – 53 967 Похiднi фiнансовi зобов’язання 224 – 224 – – – Кошти 
клiєнтiв 2 637 480 354 155 2 991 635 1 739 226 118 565 1 857 791 Iншi залученi кошти 1 668 – 1 668 245 2 

613 2 858 Поточнi зобов’язання з податку на прибуток – – – 2 437 – 2 437 Iншi зобов’язання 53 075 – 53 075 
23 155 160 23 315 Усього 2 711 618 354 155 3 065 773 1 819 030 121 338 1 940 368 Чиста позицiя (288 327) 1 

545 481 1 257 154 (326 443) 1 174 292 847 849 Аналiз строкiв погашення не вiдображає iсторичну 
стабiльнiсть поточних рахункiв. Зняття коштiв з поточних рахункiв вiдбувалося протягом бiльш тривалого 

перiоду, нiж зазначено у таблицях вище. У цих таблицях зазначенi сальдо входять до складу сум, що 
пiдлягають оплатi у строк до одного року. Також, заборгованiсть перед клiєнтами включає строковi 
депозити фiзичних осiб (Примiтка 20). Згiдно iз законодавством України для депозитних договорiв 
фiзичних осiб, що укладенi до 6 червня 2015 року iснує зобов'язання виплачувати кошти за цими 

депозитами на вимогу вкладникiв протягом двох днiв з моменту отримання вимоги вiд вкладника. Однак, 
Банк не очiкує, що багато клiєнтiв вимагатимуть повернення ранiше дати закiнчення строку договору, а 

також очiкує, що багато депозитiв буде пролонговано. Зазначенi сальдо вiдображенi за їх строком 



погашення згiдно з договором. Законодавство України визначає, що договори депозитiв фiзичних осiб, що 
укладенi пiсля 6 червня 2015 року можуть мiстити умови як iз можливiстю виплати на вимогу так i без 

такої можливостi. На думку керiвництва, незважаючи на те, що значна частина коштiв клiєнтiв 
представлена рахунками до запитання, диверсифiкацiя цих рахункiв за кiлькiстю i типом вкладникiв i 
минулий досвiд Банку дозволяє стверджувати, що цi кошти клiєнтiв являють собою довгострокове та 

стабiльне джерело фiнансування Банк.  

31 

31. Операцiї з пов’язаними сторонами У вiдповiдностi до МСБО (IAS) 24 «Розкриття iнформацiї про 
зв’язанi сторони», зв’язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у 

значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi кожного можливого 
випадку вiдносин з пов’язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не лише юридична 

форма. Зв’язанi сторони можуть проводити операцiї, якi не проводились би мiж незв’язаними сторонами. 
Умови таких операцiй можуть вiдрiзнятись вiд умов операцiй мiж незв’язаними сторонами. Операцiї з 

пов’язаними особами, що пiдпадають пiд критерiї визнання згiдно МСБО 24 Обсяги операцiй, залишки за 
операцiями зi зв’язаними сторонами на кiнець року та вiдповiднi суми доходiв i витрат за рiк були такими: 
2017 р. 2016 р. Акцiонери Ключовий управлiнсь-кий персонал Компанiї пiд спiльним контролем Акцiонери 

Ключовий управлiнсь-кий персонал Компанiї пiд спiльним контролем Непогашенi кредити та кошти в 
кредитних установах станом на 1 сiчня, загальна вартiсть 3 520 – 370 705 – – 282 249 Збiльшення за 

рахунок приєднання АБ «Експрес-Банк» 48 219 – 63 001 – – – Кредити, наданi протягом року 12 770 970 
227 891 5 329 295 367 004 Кредити, погашенi/ вiдступленi протягом року (3 152) (936) (518 350) (1 809) 

(295) (278 548) Непогашенi кредити та кошти в кредитних установах станом на 31 грудня, загальна вартiсть 
61 357 34 143 227 3 520 – 370 705 Мiнус: резерв пiд зменшення корисностi станом на 31 грудня (2 603) -– 

(33 759) – – (14 680) Непогашенi кредити та кошти в кредитних установах станом на 31 грудня, чиста 
вартiсть 58 754 34 109 468 3 520 – 356 025 Депозити та кошти кредитних установ станом на 1 сiчня 344 087 
21 994 94 485 299 942 42 245 126 700 Збiльшення за рахунок приєднання АБ «Експрес-Банк» 107 742 – 938 

– – – Депозити, отриманi протягом року 236 728 9 718 282 217 1 362 605 26 046 230 945 Депозити, 
виплаченi протягом року (378 036) (29 066) (318 627) (1 318 460) (46 297) (263 160) Депозити та кошти 
кредитних установ станом на 31 грудня 310 521 2 646 59 013 344 087 21 994 94 485 Поточнi рахунки 
клiєнтiв та рахунки iнших кредитних установ на 31 грудня 165 054 1 087 135 264 30 449 6 233 42 149 

Станом на 31 грудня 2017 року, Банк має форварднi контракти на продаж-купiвлю у 2018 роцi облiгацiй 
внутрiшньої державної позики у сумi 12 344 тис грн, що випущенi Мiнiстерством Фiнансiв України, 

деномiнованих в доларах США, укладених з пов’язаними особами (2016 р.: 49 300 тис.грн.) . Контрактна 
вiдсоткова ставка за кредитами, наданими юридичним особам, якi є пов'язаними сторонами Банку, 

знаходиться в дiапазонi 18-23% (2016 р.: 18-24%) у нацiональнiй валютi. Середня контрактна вiдсоткова 
ставка за кредитами в нацiональнiй валютi, наданими фiзичним особам, якi є пов'язаними сторонами Банку, 

становить 26,46%. (2016 р.: 21%.) Станом на 31 грудня 2017 року за депозитами, отриманими вiд 
пов'язаних сторiн, дiапазон ставок є наступним: % Валюта Юридичнi особи Фiзичнi особи UAH 8,0-13,25 

11,5-17,5 USD 2,0-6,5 1,0-7,5 EUR 2,25 1,5-7,0 XAU 0,7-2,3 - на 31 грудня 2016 року за депозитами, 
отриманими вiд пов'язаних сторiн, дiапазон ставок є наступним: % Валюта Юридичнi особи Фiзичнi особи 
UAH 7-19 12,5-20 USD 4,75-6,5 4-10,5 EUR 4 3,5-8 XAU 1,9-2,8 1,5 Доходи та витрати, що виникають вiд 
операцiй зi зв’язаними сторонами були наступними: 2017 р. 2016 р. Акцiонери Ключовий управ-лiнський 
персонал Компанiї пiд спiльним контролем Акцiонери Ключовий управ-лiнський персонал Компанiї пiд 
спiльним контролем Процентнi доходи вiд кредитiв 2 553 32 44 913 531 1 72 726 Процентнi витрати вiд 
депозитiв (15 835) (1 179) (8 832) (24 157) (3 183) (11 050) Комiсiйнi доходи 187 33 822 83 44 1 044 Iншi 

доходи 12 – 3 101 – – 3 501 Курсовi (витрати)/доходи вiд переоцiнки депозитiв в iноземнiй валютi (20 126) 
(568) ( 3 986) (42 332) (3 493) (986) Iншi операцiйнi витрати (480) – 5 634 (960) – (856) Ставки за активними 

та пасивними операцiями з пов’язаними особами вiдповiдають ставкам, що застосовуються Банком за 
вiдповiдними операцiями з iншими клiєнтами. Винагорода ключовому управлiнському персоналу включала 

наступне: 2017 р. 2016 р. Заробiтна плата та iншi короткостроковi виплати 8 660 7 438 Витрати на 
соцiальне страхування 1 364 1 111 Усього виплати ключовому управлiнському персоналу 10 024 8 549 
Протягом звiтного року досягнуто погашення кредитiв пов’язаних осiб, з урахуванням якого по Банку 
значення нормативу максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з Банком 

сторонами Н9 станом на 31 грудня 2017 року приведено у вiдповiднiсть до вимог законодавства ранiше за 
термiн передбачений Планом заходiв. . Операцiї з пов’язаними особами, що не пiдпадають пiд критерiї 
визнання згiдно з МСБО 24, та були включенi до перелiку пов’язаних осiб згiдно з вимогами Постанови 
НБУ №315 Протягом 2015 року Нацiональний банк України прийняв нове положення про визначення 
пов'язаних iз Банком осiб, яке було затверджене Постановою НБУ №315 (далi - «Постанова №315»). У 
вiдповiдностi до даного положення НБУ має право при наявностi певних ознак визначити фiзичних та 



юридичних осiб такими, що є пов'язаними з Банком особами та вимагати вiд Банку подання iнформацiї та 
копiй документiв, потрiбних НБУ для прийняття рiшення про визначення фiзичних та юридичних осiб 

особами, пов’язаними з Банком. Примiтки вище пiдготовленi згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту 
фiнансової звiтностi МСБО 24 «Пов’язанi сторони». Критерiї визначення пов’язаних сторiн, передбаченi у 
МСБО 24, вiдмiннi вiд критерiїв визначення, передбачених Положенням НБУ № 315. Протягом 2016 року, 
у вiдповiдностi до вимог Постанови №315 до перелiку пов’язаних осiб Банку, складеного для регуляторних 
цiлей та поданого НБУ було внесено певнi змiни. Одна з компанiй станом на 31 грудня 2017 року виконала 

в повному обсязi зобов’язання перед банком, за двома iншими Банк спiльно з клiєнтами працює над 
спростуванням ознак пов’язаностi. Станом на дату випуску фiнансової звiтностi передбачається надання до 

НБУ документiв та iнформацiї, котрi дозволять виключити цi компанiї з перелiку пов’язаних осiб для 
регуляторних цiлей. Обсяги операцiй, залишки за операцiями з цими компанiями на кiнець року та 

вiдповiднi суми доходiв i витрат за 2017 та 2016 роки були такими: 2017 р. 2016 р. Непогашенi кредити 
станом на 1 сiчня, загальна вартiсть 245 759 268 410 Збiльшення за рахунок приєднання АБ «Експрес-Банк» 
41 385 – Кредити, наданi протягом року 51 007 58 082 Кредити, погашенi/ вiдступленi протягом року (205 

019) (80 733) Непогашенi кредити станом на 31 грудня, загальна вартiсть 133 132 245 759 Мiнус: резерв пiд 
зменшення корисностi станом на 31 грудня (87 789) (57 672) Непогашенi кредити станом на 31 грудня, 

чиста вартiсть 45 343 188 087 Депозити станом на 1 сiчня 10 1 903 Депозити, отриманi протягом року 4 270 
35 503 Депозити, виплаченi протягом року (4 270) (37 396) Депозити станом на 31 грудня 10 10 Поточнi 

рахунки на 31 грудня 10 369 Доходи та витрати, що виникають вiд операцiй з цими компанiями були 
наступними: 2017 р. 2016 р. Процентнi доходи вiд кредитiв 42 380 52 095 Процентнi витрати вiд депозитiв 
12 (492) Комiсiйнi доходи 27 18 Iншi доходи 2 798 1 654 Iншi операцiйнi витрати (1 713) (563) Крiм цього, 
станом на 31 грудня 2016 рокiв, Банк надав кредити компанiям, якi були включенi до перелiку пов’язаних 

осiб Банку згiдно Постанови №315, однак по сутi це фiнансування було спрямоване на кредитування 
компанiй, якi не є пов’язаними з Банком. Станом на дату випуску цiєї фiнансової звiтностi Банком було 

зменшено суму кредитiв наданих даним компанiям та кредити було структуровано таким чином, що 
фiнансування було надане напряму компанiям, якi не є пов’язаними з Банком. Обсяги операцiй та залишки 
за операцiями з цими компанiями на кiнець року та вiдповiднi суми доходiв i витрат за 2017 та 2016 роки 

були такими: 2017 р. 2016 р. Непогашенi кредити станом на 1 сiчня, загальна вартiсть 287 675 257 926 
Кредити, наданi протягом року 20 956 60 824 Кредити, погашенi/ вiдступленi протягом року (308 631) (31 
075) Непогашенi кредити станом на 31 грудня, загальна вартiсть - 287 675 Мiнус: резерв пiд зменшення 

корисностi станом на 31 грудня - (328) Непогашенi кредити станом на 31 грудня, чиста вартiсть - 287 347 
Депозити станом на 1 сiчня - 6 685 Депозити, отриманi протягом року - 56 Депозити, виплаченi протягом 

року - (6 741) Депозити станом на 31 грудня – – Поточнi рахунки на 31 грудня 29 3 233 Доходи та витрати, 
що виникають вiд операцiй з цими компанiями були наступними: 2017 р. 2016 р. Процентнi доходи вiд 
кредитiв 16 496 57 813 Процентнi витрати вiд депозитiв - (56) Комiсiйнi доходи 15 29 Iншi доходи 14 25 
Курсовi (витрати)/доходи вiд переоцiнки депозитiв в iноземнiй валютi – – Iншi операцiйнi витрати (91) 

(182) Iнформацiя у таблицях вище була пiдготовлена вiдповiдно до вимог Постанови №315.  
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32. Достатнiсть капiталу Банк утримує i активно управляє власним капiталом для покриття ризикiв, 
притаманних банкiвськiй дiяльностi. Достатнiсть капiталу Банку контролюється з використанням, серед 

iншого, нормативiв, встановлених НБУ. Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв Банк повнiстю 
дотримувався усiх зовнiшнiх вимог щодо капiталу. Першочерговими цiлями управлiння капiталом Банку є 

забезпечення дотримання зовнiшнiх вимог до капiталу та утримання високих кредитних рейтингiв i 
належних показникiв капiталу з метою забезпечення дiяльностi та максимального збiльшення вартостi 

акцiй. Банк управляє структурою капiталу та вiдповiдно змiнює її з огляду на змiни в економiчних умовах 
та характеристиках ризикiв, зв’язаних з його дiяльнiстю. З метою пiдтримання або коригування структури 

капiталу Банк може коригувати суми виплат дивiдендiв акцiонерам, повернути капiтал акцiонерам або 
випустити дольовi цiннi папери. Жодних змiн у цiлях, полiтицi та процесах у порiвняннi з попереднiми 
роками не вiдбулося. Показник достатностi капiталу згiдно з вимогами НБУ НБУ вимагає пiдтримувати 
показник достатностi капiталу на рiвнi 10% вiд активiв, зважених за рiвнем ризику. Станом на 31 грудня 
2017 та 2016 рокiв показник достатностi капiталу Банку складав: 2017 р. 2016 р. Основний капiтал 1 100 

540 707 723 Додатковий капiтал 21 501 50 897 Усього капiтал 1 122 041 758 620 Активи, зваженi за ризиком 
2 762 099 2 641 581 Показник достатностi капiталу 40% 29%  
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33. Подiї пiсля звiтної дати Станом на дату випуску звiту Банк продовжує порушувати норматив 
максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента Н7, а також лiмiт загальної довгої 

вiдкритої валютної позицiї Л13-1. Порушення нормативу Н7 знаходиться у межах визначених вiдповiдно 
до Плану реструктуризацiї. Порушення Л13-1 пiдпадає пiд дiю Закону України «Про фiнансову 

реструктуризацiю». Норми зазначеного закону не передбачають застосування до Банку заходiв впливу за 



порушення. Банк направив стратегiю, щодо приведення нормативу Л13-1 у норму на розгляд до НБУ. 
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства та отриманого (вх.6027 вiд 27.12.2017) тимчасового свiдоцтва 

про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй (за реєстрацiйним номером №116/1/2017-Т з датою 
реєстрацiї 22.12.2017) на загальну кiлькiсть 75 613 300 (сiмдесят п’ять мiльйонiв шiстсот тринадцять тисяч 
триста) штук, номiнальною вартiстю 3,29 грн. за 1 акцiю, загальною номiнальною вартiстю 248 767 757,00 

грн. (двiстi сорок вiсiм мiльйонiв сiмсот шiстдесят сiм тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) грн. АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК», як Банк-правонаступник – здiйснив конвертацiю акцiй у Центральному депозитарiї 

( лист ПАТ «НДУ» вх.6027 вiд 15.01.2018 ). 14.02.2018 вiдбулись спiльнi загальнi збори 
учасникiв/акцiонерiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»та АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (Банкiв – учасникiв 

реорганiзацiї ) де прийняте рiшення щодо затвердження нової редакцiї Статуту АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК», як Банку – правонаступника. Нова редакцiя статуту передбачає новий розмiр 

статутного капiталу у сумi 856 565 811 грн.50 коп. (вiсiмсот п’ятдесят шiсть мiльйонiв п’ятсот шiстдесят 
п’ять тисяч вiсiмсот одинадцять) гривень 50 копiйок, який у порiвняннi з попереднiм значенням 

збiльшений на розмiр статутного капiталу АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».  

 


