Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
в.о. Голови
Правлiння

Мiкулицька Г.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

16.04.2018

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "СIТIБАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21685485
4. Місцезнаходження
м. Київ , -, 03150, -, Дiлова 16г
5. Міжміський код, телефон та факс
044 490 10 00 044 490 10 30
6. Електронна поштова адреса
larissa.prodan@citi.com

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

26.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку 79 (2832)

25.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна
інформація
розміщена на
власній
в мережі
сторінці
http://www.citigroup.com/citi/about/countrypresence/ukraine.html Інтернет 27.04.2018
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

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

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

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

X

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

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
X
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

X

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "СIТIБАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
11.05.1998
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
200000080
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
156
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
10. Органи управління підприємства
Загальнi Збори Акцiонерiв Наглядова Рада Правлiння 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
32006106001026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Citibank N.Y.
5) МФО банку
n/a
6) поточний рахунок
36242423
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 дiяльнiсть

193

12.10.2011

Нацiональний банк
України

Необмежена

Лiцензiя безстрокова

Опис

генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй

193

12.10.2011

642059

Нацiональна комiсiя
19.06.2015 з цiнних паперiв та
фондового ринку

642058

Нацiональна комiсiя
19.06.2015 з цiнних паперiв та
фондового ринку

642057

Нацiональна комiсiя
19.06.2015 з цiнних паперiв та
фондового ринку

642056

Нацiональна комiсiя
19.06.2015 з цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

безстрокова

Опис

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Необмежена

безстрокова

Опис

брокерська дiяльнiсть

Необмежена

безстрокова

Опис

дилерська дiяльнiсть

Необмежена

безстрокова

Опис

андеррайтинг

Необмежена

Лiцензiя безстрокова

Опис

дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами

Нацiональний банк
України

286538

Нацiональна комiсiя
08.10.2013 з цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

безстрокова

Опис

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової
оцінки емітента або цінних
паперів емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів
емітента

1

2

3

4

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Рейтингове
агентство «Експерт-Рейтинг»

уповноважене рейтингове
агентство

15.12.2017

uaAAA

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)

Сiтiбанк Оверсiз
Iнвестмент Корпорейшн

13-6097632

19720США Нью Касл
Ван Пеннз Вей

67

Сiтiкорп Лiзинг
Iнтернешнл ЛЛС

0696609

19720США Нью Касл
Ван Пеннз Вей

33

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Москвiна Катерина Юрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "СIТIБАНК", виконуючий обов’язки Головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.09.2016 не визначено
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначаються посадовою iнструкцiєю. Посадова особа не надала
дозволу на оприлюднення паспортних даних та iнформацiї стосовно розмiру виплаченої
винагороди за 2017 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Протягом останнiх пяти рокiв посадова особа обiймала наступнi
посади: Головний бухгалтер ПАТ "СIТIБАНК"; виконуючий обов’язки Головного бухгалтера ПАТ
"СIТIБАНК"; фiнансовий аналiтик фiнансового департаменту ПАТ "СIТIБАНК".
* 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
Фiшер Стiвен Аллан
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Сiтiбанк", Со-виконуючий обов"язки Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2011 невизначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом, Положенням про Правлiння Банку. Посадова
особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних та iнформацiї стосовно розмiру
виплаченої винагороди за 2017 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа
не має. Загальний стаж роботи - 34 роки. Протягом останнiх пяти рокiв посадова особа обiймала
посаду Голови Правлiння ПАТ "СIТIБАНК".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння, Начальник валютно-фiнансового департаменту
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сочинський Владислав Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Сiтiбанк", начальник валютно-фiнансового департаменту, член Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.06.2008 не визначено
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом, Положенням про Правлiння Банку. Посадова
особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних та iнформацiї стосовно розмiру
виплаченої винагороди за 2017 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа
не має. Загальний стаж роботи - 23 роки. Протягом останнiх пяти рокiв посадова особа обiймала
посаду Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння, Начальник валютно-фiнансового
департаменту ПАТ "СIТIБАНК".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Заступник Голови Правлiння , Член Правлiння, начальник департаменту мiжнародного
корпоративного бiзн
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiкулицька Ганна Аркадiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Сiтiбанк", Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння, начальник Департаменту
мiжнародного банкiвського обслуговування комерцiйних операцiй
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2015 не визначено
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом, Положенням про Правлiння Банку та
посадовою iнструкцiєю. Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних та
iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди за 2017 рiк. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини особа не маєю Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Протягом останнiх
пяти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: начальник Департаменту мiжнародного
корпоративного бiзнесу, Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння ПАТ "СIТIБАНК";
начальник Департаменту мiжнародного банкiвського обслуговування комерцiйних операцiй,
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння ПАТ "СIТIБАНК".
* 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, Начальник фiнансового департаменту
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дехтярь Свiтлана Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АКБ Сiтiбанк "(Україна)", Член Правлiння, Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.01.2010 не визначено
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом, Положенням про Правлiння Банку,
посадовою iнструкцiєю. Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних та
iнформацiї стосовно розмiру виплаченої винагороди за 2017 рiк. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Протягом останнiх
пяти рокiв посадова особа обiймає посаду Член Правлiння, Начальник фiнансового департаменту
ПАТ "СIТIБАНК"
* 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 Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марк Лує
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник Кластеру: Росiя, Україна, Казахстан, Iзраїль, Польща, Туреччина, «Сiтiбанк Н.А.» (м.
Лондон, Велика Британiя)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2017 не визначено
9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом , Положенням про Наглядову Раду Банку.
Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
особа не має. Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних. Посадова
особа є представником акцiонера СIТIБАНК ОВЕРСIЗ IНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН. Загальний
стаж роботи - 27 рокiв. Протягом останнiх пяти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади:
Керiвник Кластеру: Росiя, Україна, Казахстан, Iзраїль, Польща, Туреччина, «Сiтiбанк Н.А.» (м.
Лондон, Велика Британiя); Член Ради Директорiв в Сiтiбанк Казахстан, Сiтiбанк А.С. (Туреччина),
Сiтiбанк Хендловi (Польща), АО "Сiтiбанк" (Росiйська Федерацiя); Керуючий директор АО
"Сiтiбанк" (Росiйська Федерацiя); Член Ради Директорiв Сiтiбанк Юероп ПЛС, Iрландiя;
Виконавчий директор в регiонi країн Європи, Близького Сходу та Африки компанiї Сiтiкорп по
роботi з клiєнтами в регiонi країн Європи, Близького Сходу та Африки; Сiтiбанк Н.А., Велика
Британiя. Марк Лує є членом Наглядової Ради ПАТ "СIТIБАНК" з 2015 року.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крiстофер Теано
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Сiтiгруп Глобал Маркет Лiмiтед, Велика Британiя. Керуючий Директор, Радник з юридичних
питань регiону Європа, Ближнiй Схiд та Африка (EMEA)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2017 не визначено
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом , Положенням про Наглядову Раду Банку.
Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
особа не має. Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних. Посадова
особа є представником акцiонера СIТIБАНК ОВЕРСIЗ IНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН. Загальний
стаж роботи - 34 роки. Протягом останнiх пяти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади:
Сiтiгруп Глобал Маркет Лiмiтед, Велика Британiя, Керуючий Директор, Радник з юридичних
питань регiону Європа, Ближнiй Схiд та Африка (EMEA); Директор, член Ради Директорiв,
СIТIБАНК, А.С.(Туреччина); Директор, член Ради Директорiв, СIТIБАНК ЮРОП ПЛС, Дублiн,
Iрландiя. Крiстофер Теано є членом Наглядової Ради ПАТ "СIТIБАНК" з 2015 року.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Надiр Шейх
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник Кластеру: Єгипет, Йорданiя, Лiван, Iрак. Сiтiбанк Єгипет
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2017 не визначено
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом , Положенням про Наглядову Раду Банку.
Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
особа не має. Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних. Посадова
особа є представниом акцiонера СIТIКОРП ЛIЗИНГ IНТЕРНЕШНЛ ЛЛС. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Протягом останнiх пяти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: Керiвник
Кластеру: Єгипет, Йорданiя, Лiван, Iрак, Сiтiбанк Єгипет; Генеральний директор/Керуючий
директор, "Сiтiбанк, Н.А.", фiлiя у Єгиптi; Начальник Управлiння Iнвестицiйних Фiнансiв в
Регiонi країн Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA), Сiтi Прайвет Банк, "Сiтiбанк, Н.А.",
фiлiя у Лондонi. Надiр Шейх є членом Наглядової Ради ПАТ "СIТIБАНК" з 2015 року.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiтольд Зелiнскi
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник фiнансового вiддiлу (CFO), Вiце-Президент, Торговельний банк у Варшавi - Акцiонерне

товариство (Польща)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2017 не визначено
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом , Положенням про Наглядову Раду Банку.
Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
особа не має. Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних.Посадова
особа є представником акцiонера СIТIКОРП ЛIЗИНГ IНТЕРНЕШНЛ ЛЛС. Загальний стаж роботи
- 38 рокiв. Протягом останнiя пяти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: Керiвник
фiнансового вiддiлу (CFO), Вiце-Президент, Торговельний банк у Варшавi - Акцiонерне
товариство (Польща); Член Наглядової Ради, Бюро кредитної iнформацiї (Польща); Член
Наглядової Ради, Маклерський дiм БХ (Польща). Вiтольд Зелiнскi є членом Наглядової Ради ПАТ
"СIТIБАНК" з 2015 року.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Аллан Хiрст
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1949
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Незалежний директор, Член виконавчого комiтету Файненшiал Сервiс Волунтiр Корп, Нью Йорк,
Фiко Терапутiкс Бабрахеме, Уайт Сквеа Чемiкал Iнк., Breivoll Inspection Technologies AS, Норвегiя
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2017 не визначено
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом , Положенням про Наглядову Раду Банку.
Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних та iнформацiї стосовно
розмiру виплаченої винагороди за 2017 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини особа не має. Посадова особа є незалежним членом Наглядової Ради ПАТ "СIТIБАНК" з
2015 року. Загальний стаж роботи - 47 рокiв. Протягом останнiх пяти рокiв посадова особа
обiймала наступнi посади: незалежний директор, член виконавчого комiтету в Файненшiал Сервiс
Волунтiр Корп, Нью Йорк, Фiко Терапутiкс Бабрахеме, Англiя, Уайт Сквеа Чемiкал Iнк., США,
Breivoll Inspection Technologies AS, Норвегiя; Голова аудиторської комiсiї, Банк Грузiї, Грузiя.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стiвен Паркер
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконавчий коуч Праеста Партнершiп (м. Лондон, Велика Британiя)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2017 не визначено
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом , Положенням про Наглядову Раду Банку.
Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних та iнформацiї стосовно
розмiру виплаченої винагороди за 2017 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини особа не має. Посадова особа є незалежним членом Наглядової Ради ПАТ "СIТIБАНК" з
2016 року. Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Протягом останнiх пяти рокiв посадова особа
обiймала наступнi посади: Виконавчий коуч Праеста Партнершiп (м. Лондон, Велика Британiя);
Начальник управлiння консультування, регiон Європа, Близький Схiд та Африка, Експерiан ПЛС,
Велика Британiя; Старший радник, Партнерство Шафтесберi, Велика Британiя; Керiвник групи
регiону - Росiя, СНД та Пiвденно-Схiдної Європи, Корпорацiя Вiза, Росiйська Федерацiя.
* 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, Начальник департаменту комплаєнсу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бурбурська Оксана Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу з питань контролю операцiйних ризикiв та iнформацiйної безпеки ПАТ «IНГ
БАНК Україна»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2015 не визначено
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом, Положенням про Правлiння Банку. Посадова
особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних та iнформацiї стосовно розмiру
виплаченої винагороди за 2017 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа
не має. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Протягом останнiх пяти рокiв посадова особа обiймала
наступнi посади: Член Правлiння, Начальник департаменту комплаєнсу ПАТ "СIТIБАНК";
Начальник вiддiлу з питань контролю операцiйних ризикiв та iнформацiйної безпеки ПАТ «IНГ
БАНК 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*
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння, Начальник операцiйного департаменту
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Столярова Наталя Павлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник операцiйного департаменту ПАТ "Сiтiбанк"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.09.2016 не визначено
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом, Положенням про Правлiння Банку. Посадова
особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних та iнформацiї стосовно розмiру
виплаченої винагороди за 2017 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа
не має. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Протягом останнiх пяти рокiв посадова особа займала
наступнi посади: Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння, Начальник операцiйного
департаменту ПАТ "СIТIБАНК"; Начальник операцiйного департаменту ПАТ "Сiтiбанк".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

Сiтiбанк Оверсiз Iнвестмент
Корпорейшн

13-6097632

19720 США Делавер Нью Касл
Ван Пеннз Вей

6700

Сiтiкорп Лiзинг Iнтернешнл
ЛЛС

0696609

19720 США Делавер Нью Касл
Ван Пеннз Вей

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

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

67

6700

2211

3300

33

3300

1089

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

13300

100

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

10000

3300

*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
X

Дата
проведення

19.04.2017

Кворум
зборів**

Опис

позачергові

100
Перелiк питань: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Розгляд i прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Правлiння, звiту Наглядової Ради за 2016 р. 3. Розгляд i затвердження рiчної фiнансової звiтностi
ПАТ «СIТIБАНК» за 2016 рiк та аудиторського звiту за результатами перевiрки рiчної фiнансової
звiтностi ПАТ «СIТIБАНК» за 2016 рiк. 4. Прийняття рiшення про розподiл прибутку/збиткiв ПАТ
«СIТIБАНК» за 2016 рiк. 5. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам ПАТ «СIТIБАНК»
за 2016 рiк та затвердження їх розмiру. 6. Визначення частини прибутку, що направляється на
збiльшення статутного капiталу ПАТ «СIТIБАНК». 7. Збiльшення статутного капiталу ПАТ
«СIТIБАНК» шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного
капiталу частини прибутку ПАТ «СIТIБАНК» за 2016 рiк. 8. Випуск акцiй нової номiнальної вартостi.
9. Внесення змiн до Статуту ПАТ «СIТIБАНК», пов'язаних зi збiльшенням статутного капiталу ПАТ
«СIТIБАНК» шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй, та викладення Статуту ПАТ
«СIТIБАНК» у новiй редакцiї. Затвердження Статуту ПАТ «СIТIБАНК» у новiй редакцiї. 10.
Припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ «СIТIБАНК». 11. Обрання i затвердження
членiв Наглядової Ради ПАТ «СIТIБАНК» у новому складi. Затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розмiру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової Ради.
Рiшення з усiх питань прийнятi шляхом проведення голосування з використанням бюлетенiв для
голосування. З усiх питань порядку денного зборiв прийнятi вiдповiднi рiшення. Загальнi збори
акцiонерiв були проведенi за рiшенням Наглядової Ради.

* 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

0

1269237729.81

0

Нарахувані дивіденди на одну
акцію, грн.

0

0

126923.77

0

Сума
виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.

0

0

1269237729.81

0

Дата складання переліку осіб,
які мають право на отримання
дивідендів

25.05.2017

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

Опис

29.05.2017/1269237729.81грн

19 квiтня 2017 року Загальними Зборами Акцiонерiв прийнято рiшення про виплату
дивiдендiв.
10 травня 2017 року Наглядовою Радою прийнято наступнi рiшеня:
Затвердити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв
– 25 травня 2017 року.
Затвердити порядок виплати дивiдендiв за простими акцiями - безпосередньо
акцiонерам на їх рахунки.
Затвердити строк виплати дивiдендiв за простими акцiями, що не перевищує шiсть
мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв з 19
квiтня 2017 року до 19 жовтня 2017 року.

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

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Київ Київ Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей 581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiвта фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

0445910404

Факс

0444825204

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

не здiйснює

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рейтингове агентство
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи «Експерт-Рейтинг»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34819244

Місцезнаходження

04073 Україна м. Київ Київ м. Київ Україна, м. Київ, провул.
Куренiвський, 15

Номер ліцензії або іншого документа на цей 5
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

0442276074

Факс

0504420226

Вид діяльності

рейтингове агенство

Опис

визначення, присвоєння, пiдтвердження кредитного рейтингу

Повне найменування юридичної особи або ТОВ Аудиторська фiрма "РСМ Україна"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21500646

Місцезнаходження

03151 Україна м. Київ м.Київ м. Київ вул.Донецька 37/19

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0084
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.10.2015

Міжміський код та телефон

0442447662

Факс

0445015934

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

аудиторськi послуги

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

71/1/2017

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000088777

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

15037.60

10000

150376000

UA4000088785

Акція
привілейована
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

15037.60

3300

49624080

04.07.2017

Опис

04.07.2017

72/1/2017

Опис

не здiйснюється

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку
не здiйснюється

XI. Опис бізнесу
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СIТIБАНК» (надалi - Банк) є юридичною особою за
законодавством України. Банк входить в єдину банкiвську систему України. Банк має право
придбавати вiд свого власного iменi майно, майновi та немайновi права, брати на себе
зобов'язання, має право вiд власного iменi укладати будь-якi правочини, як на територiї України,
так i за її межами, якщо законами України не заборонено їх укладання чи виконання, бути
позивачем, вiдповiдачем i третьою особою в судi, господарському судi або будь-якому iншому
судi.Банк є правонаступником прав та зобов’язань Акцiонерного комерцiйного банку " СIТIБАНК
(Україна)", що був створений вiдповiдно до установчого договору про створення та дiяльнiсть
Акцiонерного комерцiйного банку "СIТIБАНК (Україна)", укладеного 19 березня 1998 року, та
згiдно Рiшення акцiонерiв про створення та дiяльнiсть Банку, затвердженого Установчими
Зборами, що вiдбулися 31 березня 1998 року, та був зареєстрований Нацiональним банком
України (надалi – Нацiональний банк) 11 травня 1998 року за реєстрацiйним номером № 274.
Протягом звiтного року Банк не проводив реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiл, видiлення або
перетворення).
Банк є 100% дочiрнiм банком фiнансової корпорацiї Сiтiгруп Iнк. (Citigroup Inc.) (штаб-квартира в
м. Нью-Йорк, США).
Банк не має фiлiй, представництв та вiдокремлених пiдроздiлiв.
Кiлькiсть працiвникiв Банку станом на 31 грудня 2017 року склала 184 особи;
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) на 01.01.2018 – 156;
Фонд оплати працi штатних працiвникiв на 01.01.2018 – 121 364,4 тис. грн.;
Змiни фонду оплати працi порiвняно з попереднiм перiодом - збiльшення на 8,02%;
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв (ЦПХ) – 2;
Осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) – НЕМАЄ;
Чисельностi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу на 01.01.2018– 17 осiб.
ПАТ "СIТIБАНК" входить до наступних об"єднань:
- Американська торгiвельна палата(Бiзнес-центр "Горизонт Парк" вул. Амосова, 12, 15 поверх м.
Київ, 03680, Україна)-Репрезентацiя мiжнародно-орiєнтованої бiзнес-групи та сприяння приходу
на український ринок нових iнвесторiв. Палата являється активним членом Ради вiтчизняних та
iноземних iнвесторiв при Президентовi України, Комiтету економiчних реформ при Президентовi
України та великої кiлькостi громадських рад при мiнiстерствах та iнших органах виконавчої
влади. Функцiї та термiн участi емiтента: асоцiативний, Стiвен Аллан Фiшер, Голова Правлiння
ПАТ "СIТIБАНК" з 2010 року по 2018 входив до складу Ради Директорiв Палати (обирається
щороку). Позицiї емiтента в структурi об"єднань: асоцiативний, спiвробiтники ПАТ Сiтiбанк
приймають активну участь в роботi Палати: в Комiтетах та Робочих групах, беручи активну участь
у законодавичих iнiцiативах у рiзних сферах економiки. Комiтети мають сталу структуру та
активно дiють протягом багатьох рокiв. Також, як активнi члени Палати,представники ПАТ
"СIТIБАНК" разом з представниками iнших компанiй, збираються в межах тимчасових Робочих
груп з метою концентрацiї на актуальних питаннях.
-Європейська Бiзнес Асоцiацiя (Головний офiс ЄБА у Києвi 1-й поверх, Андрiївський узвiз, 1A
Київ, 04070, Україна)-Форум для обговорення та вирiшення проблем, з якими зустрiчаються
бiзнесмени в Українi.Провiдна органiзацiя мiжнародного бiзнесу в Українi, що об'єднує близько
900 європейських, українських та мiжнародних компанiй, пропонуючи їм:
-Колективний захист iнтересiв у центральних та мiсцевих органах державного управлiння
України, в iноземних та мiжнародних органiзацiях;
-Можливiсть брати участь у процесi прийняття рiшень на рiвнi Європейського Союзу через тiснi

робочi стосунки з Європейською Комiсiєю та посольствами країн Європейського Союзу у Києвi;
-Регулярну iнформацiйну пiдтримку щодо процесiв, якi впливають на ведення бiзнесу в Українi, а
також семiнари та презентацiї; -Розважальнi та соцiальнi заходи, що надають можливiсть
представникам європейської бiзнес спiльноти зустрiчатися неформально та сприяти розвитку
бiзнесу. Європейська Бiзнес Асоцiацiя дiє як незалежна установа, що звiтує перед своїми членами.
Функцiї та термiн участi емiтента: асоцiативний. Позицiї емiтента в структурi об"єднань:
асоцiативнi.
-Форум Провiдних Мiжнародних Фiнансових Установ (Форум)(Бiзнес-центр "Горизонт Парк" вул.
Амосова, 12, 15 поверх м. Київ, 03680, Україна)Форум Провiдних Мiжнародних Фiнансових
Установ (Форум) працює в напрямку просування та запровадження на українському фiнансовому
ринку кращого мiжнародного досвiду в галузi управлiння та нагляду. Форум займається
встановленням ефективного стратегiчного дiалогу на високому рiвнi з вiдповiдними органами
влади з метою подальшого розвитку фiнансового сектору, сприяючи економiчному зростанню
задля добробуту України та її населення. Функцiї та термiн участi емiтента: асоцiативний - ПАТ
"СIТIБАНК" є одним iз засновникiв Форуму та активним учасником, Стiвен Аллан Фiшер, Голова
Правлiння ПАТ Сiтiбанк з 2011 року по 2018 рiк був Президентом Форуму (обирається щороку).
Позицiї емiтента в структурi об"єднань: асоцiативнi
-U.S.-Ukraine Business Council (USUBC) / США-Україна Дiлова Радa(США м. Вашингтон, Округ
Колумбiя 20006 вул.1300 I. N.W., Офiс 721WДiлова Рада США-Україна, некомерцiйна торгова
асоцiацiя, була створена в жовтнi 1995 року для ознайомлення американських торгiвельний та
iнвестицiйних компанiй з ринком України, та проведення заходiв щодо полiпшення умов для
двосторонньої торгiвлi та iнвестицiй, i в цiлому сприяти дружнiм двостороннiм зв'язкам. На
пiдтримку своєї мiсiї, Рада тiсно спiвпрацює з iншими недержавними органiзацiями,
зацiкавленими у пiдтримцi зростаючих комерцiйних вiдносин мiж США i Україною. функцiї та
термiн участi емiтента: асоцiативний позицiї емiтента в структурi об"єднань: асоцiативнi)
-Нацiональна асоцiацiя банкiв України(НАБУ)(Бїзнес-Центр "Олiмпiйський",
вул.Фiзкультури,3).Спiвробiтники ПАТ"Сiтiбанк" є активними членами багатьох комiтетiв та
приймають участь в законодавчих iнiцiативах.
Спiльної дiяльностi ПАТ"СIТIБАНК" протягом звiтного перiоду не проводив.
Пропозицiй стосовно реорганiзацiй з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надавалися.
Фiнансова звiтнiсть Банку ґрунтується на основоположному припущеннi безперервностi, принципi
нарахування та якiсних характеристиках зрозумiлостi, доречностi, достовiрностi та зiставностi.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Банк робить оцiнки та припущення, що мають вплив на
визначення суми активiв та зобов’язань, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату
пiдготовки фiнансової звiтностi та визначення сум доходiв та витрат звiтного перiоду.
Основою оцiнки статей фiнансової звiтностi Банку є iсторична собiвартiсть, за винятком статей,
зазначених в основних положеннях облiкової полiтики, що наведенi нижче, коли
використовуються такi види оцiнки, як амортизована собiвартiсть або справедлива вартiсть.
Амортизована собiвартiсть фiнансового активу або зобов’язання – це сума, за якою фiнансовий
актив або зобов’язання вимiрюється при первiсному визнаннi, мiнус виплати на погашення
основного боргу, плюс або мiнус накопичена амортизацiя рiзницi мiж первiсною вартiстю та
сумою погашення iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка, за мiнусом будь-якого
зменшення через рахунок резервiв на знецiнення.
Метод ефективної ставки вiдсотка – це метод розрахунку амортизованої вартостi фiнансового
активу або фiнансового зобов’язання (або групи фiнансових активiв або зобов’язань) та розподiлу
процентного доходу або процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна ставка
вiдсотка – це ставка, яка точно дисконтує майбутнi грошовi платежi або надходження протягом

очiкуваного строку використання фiнансового iнструменту, або, у вiдповiдних обставинах коротшого перiоду, до чистої балансової вартостi фiнансового активу або зобов’язання. При
розрахунку ефективної ставки вiдсотка Банк оцiнює грошовi потоки, ураховуючи всi контрактнi
умови щодо фiнансового iнструменту, проте не враховує майбутнi кредитнi збитки. Розрахунок
включає всi комiсiйнi до сплати або отримання, узгодженi сторонами контракту, якi є невiд’ємною
частиною ефективної ставки вiдсотка, витрати на операцiї, та всi iншi премiї та дисконти.
Справедлива вартiсть – це сума коштiв, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за
передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. При визначеннi
справедливої вартостi активу або зобов’язання Банк використовує спостережнi ринковi данi там,
де це можливо. Якщо справедлива вартiсть активу або зобов’язання не може бути визначена
безпосередньо шляхом спостереження, Банк використовує методики оцiнювання, якi
максимiзують використання доречних спостережуваних даних та мiнiмiзує використання
неспостережуваних даних (наприклад, через використання пiдходу ринкового порiвняння, що
вiдображає нещодавнi цiни угод на подiбнi товари, аналiз дисконтованих грошових потокiв,
моделi опцiонного цiноутворення, що вiдображають особливостi функцiонування емiтента).
Використовуванi данi є спiвставними з характеристиками активу/зобов’язання, якi беруться до
уваги учасниками ринку.
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв Банк здiйснює наступним чином:
а) фiнансовi активи за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибуток або збиток
(цiннi папери в торговому портфелi, валютообмiннi операцiї за форвардними контрактами, iншi
фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або
збиток): первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на операцiї з придбання
визнаються за рахунками витрат пiд час первiсного визнання;
б) iнвестицiї, утримуванi до погашення (цiннi папери в портфелi банку до погашення): первiсно
оцiнюються за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на придбання;
в) фiнансовi активи, доступнi для продажу (цiннi папери в портфелi банку на продаж): первiсно
оцiнюються за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на придбання;
г) позики та дебiторська заборгованiсть (кредити): Банк оцiнює наданi (отриманi) кредити,
розмiщенi (залученi) вклади (депозити) пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю,
уключаючи витрати на операцiю.
Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю, без якихнебудь вiдрахувань видаткiв на здiйснення операцiй, якi можуть бути понесенi при продажу або
iншому вибуттi, за винятком:
- кредитiв та iнших фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю iз
застосуванням методу ефективної процентної ставки;
- iнвестицiй, утримуваних до погашення, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю iз
застосуванням методу ефективної процентної ставки;
- iнвестицiй в iнструменти капiталу, якi не мають цiни котирування на активному ринку i
справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно. Такi фiнансовi iнструменти оцiнюються
за вартiстю придбання з урахуванням визнання збиткiв вiд знецiнення.
Всi фiнансовi зобов'язання, крiм тих, якi були визначенi як фiнансовi зобов'язання за
справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, i фiнансових
зобов'язань, що виникають у випадку, коли передача фiнансового активу, вiдображеного в облiку
за справедливою вартiстю, не вiдповiдає критерiям припинення визнання, оцiнюються за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Премiї й
дисконти, у тому числi первiснi видатки на здiйснення операцiй, включаються в балансову
вартiсть вiдповiдного iнструменту й амортизуються за методом ефективної ставки вiдсотка за цим
iнструментом.
Банк визнає зменшення корисностi за такими категорiями фiнансових активiв: кредити та
заборгованiсть клiєнтiв; кредити та вклади у кредитних установах; цiннi папери, наявнi для
продажу та у портфелi до погашення; iншi фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою
собiвартiстю.
Банк здiйснює аналiз об'єктивних доказiв, що свiдчать про зменшення корисностi фiнансового

активу або групи фiнансових активiв, на кожну дату балансу. Банк визнає зменшення корисностi,
якщо є об’єктивне свiдчення зменшення корисностi внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, якi
вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (“збиткова подiя”), i така подiя (або подiї) впливають
на попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових
активiв, якi можна достовiрно оцiнити:
а) значнi фiнансовi труднощi емiтента або боржника;
б) порушення контракту, таке як невиконання зобов’язань чи прострочування платежiв вiдсоткiв
або основної суми;
в) надання позикодавцем (з економiчних чи юридичних причин, пов’язаних iз фiнансовими
труднощами позичальника) концесiї позичальниковi, яку позикодавець не розглядав би за iнших
умов;
г) стає можливим, що позичальник оголосить банкрутство або iншу фiнансову реорганiзацiю;
ґ) зникнення активного ринку для цього фiнансового активу внаслiдок фiнансових труднощiв; або
д) спостереженi данi, що свiдчать про зменшення, яке можна оцiнити, попередньо оцiнених
майбутнiх грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв з часу первiсного визнання цих активiв,
хоча зменшення ще не можна iдентифiкувати з окремими фiнансовими активами в групi,
включаючи:
i) негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi (наприклад, збiльшення кiлькостi
прострочених платежiв або збiльшення кiлькостi позичальникiв iз кредитними картками, якi
досягли свого кредитного лiмiту i сплачують мiнiмальну щомiсячну суму); або
ii) нацiональнi чи локальнi економiчнi умови, якi корелюють iз невиконанням зобов’язань за
активами в групi (наприклад, збiльшення рiвня безробiття у географiчному регiонi позичальникiв,
зменшення цiн на нерухомiсть в iпотеках у вiдповiдному регiонi, зменшення цiн на нафту щодо
активiв за позиками для нафтовидобувних компанiй, або негативнi змiни в умовах галузi, якi
впливають на позичальникiв у групi).
З метою розрахунку резерву Банк розподiляє фiнансовi активи на iндивiдуально значущi та нi.
За знецiненими та iндивiдуально значущими активами Банк визначає зменшення корисностi на
iндивiдуальнiй основi. За знецiненими i iндивiдуально незначущими та не знецiненими
фiнансовими активами Банк визначає зменшення корисностi на груповiй основi.
Списання фiнансових активiв за рахунок сформованих резервiв вiдбувається за вiдсутностi
обґрунтованих очiкувань щодо вiдшкодування їх вартостi згiдно рiшення керiвництва Банку.
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;
- 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 без суттєвої затримки третiй сторонi на умовах "транзитної
угоди";
- Банк передав практично всi ризики та вигоди, пов’язанi з активом, або 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.
Передавання фiнансових активiв призводить до припинення їх визнання у випадку, якщо Банк
передав практично всi ризики та вигоди пов’язанi з таким активом та передає контроль над таким
активом.
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 i збитки та iнший
сукупний дохiд.
Види дiяльностi, яку здiйснює та має здiйснювати Банк
Вiдповiдно до Статуту, лiцензiй Нацiонального банку та лiцензiй НКЦПФР Банк здiйснює
наступнi види дiяльностi:
- операцiї з валютними цiнностями;
- емiсiю власних цiнних паперiв;
- органiзацiю купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв;
- здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андерайтинг);
- надання гарантiй i поручительств та iнших зобов’язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх
виконання у грошовiй формi;
- придбання або вiдчуження права вимоги на виконання зобов’язань у грошовiй формi за
поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом
платежiв (факторинг);
- лiзинг;
- послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та
документiв;
- випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних
iнструментiв;
- випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток;
- надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй
- здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб;
- здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї;
- перевезення валютних цiнностей та iнкасацiю коштiв;
- операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
з iнструментами грошового ринку;
з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках;
з фiнансовими ф’ючерсами та опцiонами;
- довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними
особами;
- депозитарну дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.
Банк здiйснює наступнi види дiяльностi на основi банкiвської лiцензiї Нацiонального банку:
- залучення вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;
- вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ
грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на
них;
- розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
Банк здiйснює валютнi операцiї на пiдставi генеральної лiцензiї Нацiонального банку:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на
iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах
обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з
юридичними особами-резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв
у грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та

здiйснення операцiй за ними;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення
операцiй за ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцiй з готiвковою
iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну
iноземної валюти банкiв i агентiв];
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг;
- валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових послуг.
На пiдставi лiцензiй, виданих НКЦПФР, Банк має право здiйснювати такi види дiяльностi:
- брокерську дiяльнiсть;
- дилерську дiяльнiсть;
- андерайтинг;
- дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами;
- депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
- депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи.
Стратегiчна мета Банку
Основною метою дiяльностi Банку є отримання прибутку через надання клiєнтам банку повного
спектру банкiвських послуг, включаючи, без обмежень, банкiвськi операцiї, пов’язанi з
комерцiйною та iнвестицiйною дiяльнiстю, що може бути дозволена банкам у вiдповiдностi до
чинного українського законодавства.
Спецiалiзацiя Банку
Банк є унiверсальним банком.
За останнi п"ять рокiв не вiдбувалося придбання активiв (будiвль та споруд виробничого
призначення), вiдчужень активiв не вiдбувалося. Банк не планує значних iнвестицiй в 2018 роцi.
Нових правочинiв з власникам iстотної участi, членами наглядової ради, членами Правлiння Банку
та афiлiйованими особами протягом звiтного перiоду не укладалося.
Основнi засоби оприбутковуються за первiсною вартiстю - iсторичною (фактичною) собiвартiстю
основних засобiв у виглядi суми грошових коштiв або справедливої вартостi iнших активiв,
сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) основних засобiв . Первiсна
вартiсть також включає у себе усi витрати, що пов’язанi з доставкою, установкою, введенням в
експлуатацiю об’єкта основних засобiв.
Балансова вартiсть придбаних основних засобiв визначається як сума вартостi покупки та iнших
витрат, прямо пов’язаних iз придбанням та пiдготовкою даних активiв до експлуатацiї.
У вартiсть придбання активiв (первiсна вартiсть) включаються всi витрати, пов’язанi з придбанням
(цiна придбання, в тому числi ввiзне мито, непрямi податки, якщо вони не вiдшкодовуються
банку), доставкою, установкою, монтажем, налагодженням та введенням їх в експлуатацiю.
Адмiнiстративнi та iншi витрати, якi не належать безпосередньо до витрат на придбання об’єкта
чи доведення його до робочого стану, не включаються до первiсної вартостi цього об’єкта.
Пiсля первiсного визнання об'єкта основних засобiв як активу його облiк надалi здiйснюється за
первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi.
Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення їх корисностi у разi
виникнення подiй чи обставин, якi б вказували на ймовiрнiсть того, що балансову вартiсть цього
активу буде неможливо вiдшкодувати повнiстю.

Якщо Банк переглядає свою оцiнку надходжень за фiнансовими активами, вiн коригує балансову
вартiсть цього активу, щоб вiдобразити фактичнi та переглянутi очiкуванi грошовi потоки. Банк
переобраховує балансову вартiсть активу шляхом перерахунку теперiшньої вартостi очiкуваних
майбутнiх потокiв за первiсною ефективною ставкою, або, якщо це доречно, переглянуту
ефективну ставку. Коригування визнається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд,
як дохiд або витрати.Банк не здiйснює облiк основних засобiв за переоцiненою вартiстю.
Нарахування амортизацiї активу починається, коли актив стає придатним для використання,
експлуатацiї.
Амортизацiї пiдлягає первiсна вартiсть об’єкта основного засобу за вирахуванням його
лiквiдацiйної вартостi.
Лiквiдацiйна вартiсть об’єктiв основних засобiв та їх компонентiв переглядається як мiнiмум на
кiнець кожного звiтного року.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом щомiсячно протягом очiкуваних строкiв
корисної експлуатацiї активiв.
Норми нарахування амортизацiї та строки корисного використання встановлюються наступнi:
Групи основних засобiв Норма нарахування амортизацiї, за рiк Строк використання, рокiв
Земельнi дiлянки Строк корисного використання необмежений
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 2% 50
Машини та обладнання:
- телекомунiкацiйне обладнання та системи зв’язку 20% 5
- комп’ютери та комп’ютерне обладнання 33.3% 3
Транспортнi засоби 25% 4
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 25% 4
Iншi основнi засоби 25% 4
Iншi необоротнi матерiальнi активи 100% 1
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив
класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Залишкова вартiсть, строки корисної експлуатацiї та методи нарахування амортизацiї активiв
аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються за необхiдностi.
Витрати на ремонтно-вiдновлювальнi роботи вiдображаються у складi загальноадмiнiстративних
витрат у перiодi, в якому такi витрати були понесенi, крiм випадкiв, коли такi витрати пiдлягають
капiталiзацiї.
В разi збiльшення вартостi основного засобу внаслiдок його полiпшення вартiсть такого
збiльшення пiдлягає амортизацiї протягом термiну, що залишився до кiнця визначеного термiну
корисного використання основного об’єкта. В разi, якщо внаслiдок такого доопрацювання може
збiльшитись термiн корисного використання основного засобу, вiн може бути збiльшений за
рiшенням комiсiї, оформленим вiдповiдним документом (актом або протоколом).
Малоцiннi та швидкозношуванi необоротнi матерiальнi активи (вартiстю не бiльше 6 000 грн.), що
використовуються протягом строку не бiльше одного року, не пiдлягають амортизацiї. Витрати на
придбання таких активiв визнаються за вiдповiдними рахунками витрат Банку.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну корисного
використання вiдповiдного орендованого активу. Витрати на ремонтнi та вiдновлювальнi роботи
включаються до операцiйних витрат на момент їх здiйснення, якщо вони не вiдповiдають
критерiям капiталiзацiї.
Протягом 2017-2018 рокiв Банк реалiзує проект з реновацiї власної будiвлi. Оцiночна вартiсть
проекту складає 40 млн. грн. Вiднесення на витрати та капiталiзацiя видаткiв вiдбувається по мiрi
приймання виконаних робiт.
Протягом вказаного перiоду Банк, також, здiйснює проект по замiнi програмного забезпечення,
яке використовується для пiдготовки регуляторної звiтностi. Оцiночна вартiсть реалiзацiї цього
проекту, з врахуванням часткової замiни та оновлення iнфраструктури, включаючи пiдтримку на
п’ять рокiв, складає 43 млн. грн.

В Українi вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, що впливали, i в майбутньому
впливатимуть на дiяльнiсть суб’єктiв господарської дiяльностi, що функцiонують у цих умовах.
Зважаючи на це, операцiйна дiяльнiсть в Українi супроводжується ризиками, нехарактерними для
економiк багатьох iнших держав.
За рахунок високого рiвня корумпованостi, повiльного впровадження низки реформ, слабкого
рiвня захисту прав власностi, вiйськового конфлiкту на територiї Схiдної України – iнвестицiйний
клiмат в Українi залишається на досить низькому рiвнi, хоча певне покращення тренду вже
спостерiгається. Вищезазначенi фактори, в цiлому, стримують зростання i розвиток вiтчизняної
економiки. У 2017 роцi ВВП України збiльшився на 2,1%, що є недостатньо високим показником
порiвняно з 2016 роком (зростання на рiвнi 2.3%). Рiвень iнфляцiї в той час перевищив цiль НБУ i
на 2017 рiк становив 13.7% (на 1.3% вище, нiж у попередньому роцi). В свою чергу, НБУ скорiш
за все продовжуватиме проводити жорстку монетарну полiтику для повернення iнфляцiї до її
цiльового дiапазону, а також зниження тиску на нацiональну валюту.
Покращення макроекономiчної ситуацiї можливе за умов залучення боргових та iнвестицiйних
коштiв у разi спiвпрацi з мiжнародними фiнансовими iнституцiями, транснацiональними
корпорацiями та фiнансовими iнвесторами, але для цього важливими є iмплементацiя структурних
реформ, дотримання вимог домовленостей, покращення бiзнес-клiмату – вiдкриття ринку землi,
змiна закону про приватизацiю, приведення тарифiв на газ згiдно з iмпортним паритетом,
реформування судової системи тощо.
Хоча ризики в економiцi залишаються суттєвими, НБУ прогнозує зростання ВВП у 2018 роцi на
рiвнi 3.4% за рахунок збiльшення приватного споживання, зростання доходiв населення.
Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає управлiнську оцiнку впливу умов здiйснення дiяльностi в
Українi на операцiї та фiнансовий стан Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть
вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок менеджменту.
Дiяльнiсть Банку є стабiльно прибутковою, прибуток розподiляється до фондiв Банку, на виплату
дивiдендiв та розвиток Банку. Банк вiдповiдає нормативним вимогам щодо показника адекватностi
капiталу, який перевищує встановлену норму. Головна мета Банку полягає в наданнi якiсних
фiнансових послуг своїм клiєнтам шляхом своєчасного залучення та пiдтримки достатнього
обсягу капiталу, необхiдного для забезпечення поточної дiяльностi Банку, для пiдтримки
стратегiчних намiрiв розвитку та створення захисту вiд ризикiв, що виникають в банкiвськiй
дiяльностi.
Важко оцiнити вплив подальшого зниження показникiв лiквiдностi фiнансового ринку, можливу
нестабiльнiсть валютного та фондового ринкiв на фiнансове становище Банку з прийнятним
рiвнем надiйностi. Керiвництво Банку вважає що, вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки
стабiльного розвитку Банку та вдосконалення позицiї лiквiдностi за обставин, що можуть
скластися.
На протязi 2017 року Банком сплачено штрафiв на загальну суму 23599.06 грн.
Штраф за порушення вимог Положення №806 згiдно рiшення НБУ №576 вiд 30/12/2016 в сумi
4839.35 грн;
Штраф за повторне подання звiтностi за актом перевiрки 24.02. 2017р. №362/28-10-43-01/21685485
в сумi 1020.00грн;
Штраф згiдно Акту перевiрки вiд 060417 №56 Рiшення ФСС з ТВП вiд 070417 №34Ц в сумi
8459.55грн;
Штраф зг Рiшення ОВПП ДФС України вiд 13072017 №0000994301 в сумi170 грн
Штраф за повторне подання звiтностi за актом перевiрки15.11.2017 року №3814/28-10-43-01/
21685485 в сумi 8786.59 грн.
Головна мета процесу управлiння капiталом Банку полягає в своєчасному залученнi та пiдтримцi
достатнього обсягу капiталу, необхiдного для забезпечення поточної дiяльностi Банку, для
пiдтримки стратегiчних намiрiв розвитку та створення захисту вiд ризикiв, що виникають в

банкiвськiй дiяльностi. Управлiння капiталом Банку є складовою загального процесу управлiння
активами та пасивами Банку, отже пропозицiї щодо збiльшення капiталу, виплати дивiдендiв та
iншi розглядаються Комiтетом з управлiння активами та пасивами Банку. В подальшому цi
пропозицiї надаються Наглядовiй Радi та акцiонерам Банку для прийняття остаточних рiшень.
Згiдно з iснуючими вимогами до рiвня капiталу, встановленими Нацiональним Банком України,
всi українськi банки зобов’язанi пiдтримувати показник адекватностi капiталу (спiввiдношення
регулятивного капiталу та активiв, зважених на ризик) вище встановленого мiнiмального
показника. На 31 грудня 2017 та 2016 рокiв мiнiмальний рiвень адекватностi капiталу,
встановлений НБУ становить 10%. Банк вiдповiдає нормативним вимогам щодо показника
адекватностi капiталу станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв. Норматив адекватностi капiталу
Банку на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв (за даними форми статистичної звiтностi «Звiт про
дотримання економiчних нормативiв та лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї») перевищував
встановлену норму i становив 23.76% та 58.77% вiдповiдно.
Зобов’язання за капiтальними iнвестицiями
Протягом 2017-2018 рокiв Банк реалiзує проект з реновацiї власної будiвлi. Оцiночна вартiсть
проекту складає 40 млн. грн. Вiднесення на витрати та капiталiзацiя видаткiв вiдбувається по мiрi
приймання виконаних робiт.
Протягом вказаного перiоду Банк, також, здiйснює проект по замiнi програмного забезпечення,
яке використовується для пiдготовки регуляторної звiтностi. Оцiночна вартiсть реалiзацiї цього
проекту, з врахуванням часткової замiни та оновлення iнфраструктури, включаючи пiдтримку на
п’ять рокiв, складає 43 млн. грн.
Основною метою дiяльностi Банку є отримання прибутку через надання клiєнтам банку повного
спектру банкiвських послуг, включаючи, без обмежень, банкiвськi операцiї, пов’язанi з
комерцiйною та iнвестицiйною дiяльнiстю, що може бути дозволена банкам у вiдповiдностi до
чинного українського законодавства.
Банком не проводиться дослiдження та розробки.
У ходi своєї дiяльностi Банк залучається до рiзних судових процесiв. На думку керiвництва,
результат цих судових процесiв не матиме суттєвого впливу на фiнансовий стан або результати
операцiй.
Вся iнформацiя, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв
дiяльностi емiтента доступна на сайтi ПАТ "Стiтiбанк"

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

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

44149

56594

0

0

44149

56594

будівлі та
споруди

33456

42430

0

0

33456

42430

машини та
обладнання

1440

2645

0

0

1440

2645

транспортні
засоби

4714

2695

0

0

4714

2695

0

0

0

0

0

0

4539

8824

0

0

4539

8824

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

44149

56594

0

0

44149

56594

Найменування
основних засобів

земельні ділянки
інші

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Станом на 31 грудня 2017 року Банк не має основних засобiв та нематерiальних активiв, стосовно
яких є передбаченi законодавством України обмеження щодо володiння, користування та
розпорядження; основних засобiв та нематерiальних активiв, оформлених у заставу; основних
засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо); основних засобiв,
вилучених з експлуатацiї на продаж; створених нематерiальних активiв.
Сума первiсної вартостi повнiстю амортизованих основних засобiв Банку станом на 31 грудня
2017 року складає 12 076 тис. грн. (станом на 31 грудня 2016 року - 12 403 тис. грн.).
Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось збiльшень або зменшень у результатi переоцiнок, а
також у результатi збиткiв вiд знецiнення, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному
капiталi.
Основнi засоби та нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за первiсною (iсторичною)
вартiстю.
Об’єкти основних засобiв облiковуються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. У випадку необхiдностi
справедлива вартiсть об’єктiв визначається на основi звiтiв незалежних оцiнювачiв, iз
застосуванням порiвняльного, доходного або витратного методiв .

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

Вартість
активів
Найменування Гранична емітента
Дата
уповноваженого сукупна
за даними
№
прийняття
органу, що
вартість
останньої
з/п
рішення
прийняв
правочинів
річної
рішення
(тис.грн) фінансової
звітності
(тис. грн)

1

1

2

12.01.2017

3
Наглядова Рада
Банку

4

0

5

19455210

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

0

купiвля/ продаж
депозитних
сертифiкатiв
Нацiонального
банку України

30.01.2017

Веб-са

http://ww

Опис:

12 сiчня 2017 року Наглядовою Радою Банку було прийнято рiшення (протокол № 102 вiд 12.01.2017) про попереднє надання зг
саме затвердження транзакцiй на купiвлю/ продаж депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України на 2017 рiк, з Нацiо
особами, якi перевищуватимуть 10 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ «СIТIБАНК». Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв
«СIТIБАНК».

2

16.08.2017

Наглядова Рада
Банку

0

19455210

0

операцiї з
рефiнансування
ПАТ
«СIТIБАНК»
Нацiональним
банком України
(отримання
банком кредитiв
овернайт,
кредитiв
рефiнансування,
тощо)

16.08.2017

http://ww

Опис:

16 серпня 2017 року Наглядовою Радою Банку було прийнято рiшення (протокол № 114 вiд 16.08.2017р.) про попереднє надання
саме на здiйснення протягом 2017 року операцiй (правочинiв) з рефiнансування ПАТ «СIТIБАНК» Нацiональним банком Украї
рефiнансування, тощо) на загальну суму (граничну сукупну вартiсть) до 25 % вартостi активiв ПАТ «СIТIБАНК». Вартiсть акти
звiтностi складає 19 455 210 тис. гривень.

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

12.01.2017

30.01.2017

Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

19.04.2017

20.04.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

19.04.2017

20.04.2017

Відомості про прийняття рішення про
виплату дивідендів

16.08.2017

16.08.2017

Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі
та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів**

ТОВ Аудиторська фiрма «РСМ Україна»
21500646
Україна, 03151, м. Київ, вул. Донецька 37/19

0084 26.01.2001

280 П 000280 20.10.2015 31.07.2020

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

302/4
30.10.2014

Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Номер та дата договору на проведення аудиту

безумовно-позитивна
Наявнiсть внутрiшньо- i зовнiшньополiтичних та економiчних
чинникiв, якi на дату видачi цього звiту не пiдлягають
обґрунтованому прогнозуванню та якi не знаходяться пiд
безпосереднiм контролем Банку, можуть впливати на його
дiяльнiсть в майбутньому. Нашу думку щодо цього питання не було
модифiковано.
10-06/2015 B700
10.06.2015

Дата початку та дата закінчення аудиту

01.01.2018
16.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

16.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного

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

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

1

0

2

2016

2

1

3

2015

2

1

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

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
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

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): - прийняття рiшення про виплату дивiдендiв

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

6

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

4

членів наглядової ради - незалежних директорів

2

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

0

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

0

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

0

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

-

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

15

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)

Комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

-

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
Винагороду отримують незалежнi
члени

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

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): -

X

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

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)

-

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

ні

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
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

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
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

-

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Так

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів

Так

Так

Так

Так

Так

акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

-

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

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

Ні

X

Інше (запишіть)

-

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

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Ревiзiйна комiсiя не створена

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): не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Кодекс корпоративного управлiння не створений
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
Кодекс корпоративного управлiння не створений ЗВIТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
ПАТ «СIТIБАНК» 1.Основною метою дiяльностi Банку є отримання прибутку в iнтересах Банку та
його акцiонерiв. 2. Перелiк власникiв iстотної участi Банку: 1) Сiтiгруп Iнк. (Citigroup Inc.),
мiсцезнаходження: Парк Авеню 399, Нью-Йорк, NY 10022, США (399 Park Avenue, New York, NY
10022, USA), iдентифiкацiйний код 2154254 – опосередкована участь 100%; Сiтiкорп ЛЛС
(Citicorp LLC), мiсцезнаходження Грiнвiч Стрiт 388, Нью-Йорк, NY 10013, США (388 Greenwich
Street, New York, NY 10013, USA), iдентифiкацiйний код 3911630, опосередкована участь 100%;
Сiтiбанк Н.А. (Citibank N.A.), мiсцезнаходження: 701 Iст Сiкстiз Стрiт Норс, м. Су-Фолс, Пiвденна
Дакота, 57104, США (701 East 60th Street North, Sioux Falls, South Dakota 57104, USA),
iдентифiкацiйний код 1461, опосередкована участь 100%; Сiтiкорп Лiзинг Iнтернешнл ЛЛС
(Citicorp Leasing International LLC), мiсцезнаходження: Ван Пеннз Вей, м. Нью Касл, штат
Делавер, 19720, США (One Penn’s Way, New Castle, Delaware, 19720, USA), iдентифiкацiйний код
0696609, пряма участь 33%; Сiтiбанк Оверсiз Iнвестмент Корпорейшн (Citibank Overseas
Investment Corporation), мiсцезнаходження: Ван Пеннз Вей, м. Нью Касл, штат Делавер, 19720,
США (One Penn’s Way, New Castle, Delaware, 19720, USA), iдентифiкацiйний код 136097632,
пряма участь 67%, опосередкова участь 33%; Сiтiкорп Субсахара Iнвестментс, Iнк (Citicorp
Subsahara Investments, Inc.), мiсцезнаходження: Ван Пеннз Вей, м. Нью Касл, штат Делавер, 19720,
США (One Penn’s Way, New Castle, Delaware, 19720, USA), iдентифiкацiйний код 1043451,
опосердкована участь 16,5%. 3. Протягом звiтного року вiдсутнi факти порушення членами
наглядової ради та виконавчого органу Банку внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння
шкоди Банку або споживачам фiнансових послуг. 4. Протягом 2017 року до Банку та/або
посадових осiб Банку застосовувались заходи адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення
законодавства у сферi фiнансового монiторингу у вереснi 2017 року, порушення порядку
розрахунку резервiв у груднi 2016 року, прострочення реєстрацiї ПДВ накладних у листопадi 2017
року, порушення строкiв подання фiнансової звiтностi до державної фiскальної служби України. 5.
Банком впроваджено ефективнi процедури ризик-менеджменту, якi постiйно актуалiзуються та
вдосконалюються у вiдповiдностi до досвiду Citigroup та нормативних вимог Нацiонального банку
України. Детальна iнформацiя про систему ризик-менеджменту та її ключовi характеристики
розкрита Банком у рiчному фiнансовому звiтi. 6. У вiдповiдностi до чинного законодавства
України органами управлiння та контролю Банку є Загальнi Збори Акцiонерiв, Наглядова Рада,
Правлiння та Департамент внутрiшнього аудиту. Департамент внутрiшнього аудиту виконує
функцiї нагляду за поточною дiяльнiстю Банку, контролю за дотриманням законiв, нормативноправових документiв, актiв Нацiонального банку, перевiряє результати поточної фiнансової
дiяльностi Банку. Департамент внутрiшнього аудиту пiдпорядковується безпосередньо Наглядовiй
Радi. У Банку налагоджена система внутрiшнього контролю. Протягом 2017 року система
внутрiшнього контролю виявила 63 недолiки контролю, якi обговорювалися на регулярних
засiданнях вiдповiдних комiтетiв Банку протягом 2017 року, було розроблено 16 заходiв з
усунення неефективностi контролю. В результатi внутрiшнього аудиту, який був проведений в
четвертому кварталi 2017 р., було рекомендовано 5 заходiв по усуненню недолiкiв. За
результатами комплексної iнспекцiйної перевiрки НБУ, що мала мiсце у 2017 роцi, було вiдкрито

12 заходiв по усуненню недолiкiв, якi успiшно виконанi у 2017 роцi. Примiтки до фiнансової та
консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку
наводяться у рiчному фiнансовому звiтi Банку. 7. Протягом 2017 року вiдсутнi факти вiдчуження
активiв в обсязi, що перевищують лiмiт, визначений Статутом Банку (тобто, обсяг продажу
активiв не перевищує розмiр - бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними фiнансової
звiтностi 2016 року). 8. Протягом 2017 року Банк здiйснював операцiї з купiвлi депозитних
сертифiкатiв Нацiонального Банку України, якi перевищували 10 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ
«СIТIБАНК». Попередня згода Наглядової Ради на здiйснення таких правочинiв протягом 2017
була отримана Банком. Набуття депозитних сертифiкатiв проходило шляхом участi у тендерi
Нацiонального Банку України, тому їх оцiнка не здiйснювалась. 9. У ходi своєї звичайної
дiяльностi Банк здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. Сторони вважаються пов’язаними у
тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює
суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Операцiї iз
пов’язаними сторонами здiйснюються на поточних ринкових умовах, що iснують на момент
здiйснення операцiй. Пов’язаними сторонами для Банку є члени Наглядової Ради, Правлiння та
члени їх сiмей, суб’єкти господарювання, що перебувають пiд спiльним контролем. Банк оцiнює
кредитнi ризики, пов’язанi iз кредитуванням пов’язаних сторiн, та управляє ними на основi
нормативiв встановлених Нацiональним Банком України. Детальна iнформацiя про залишки,
доходи та витрати за операцiями, проведеними протягом року розкрита Банком у рiчному
фiнансовому звiтi. 10. Звiт незалежних аудиторiв (аудиторський висновок) щодо фiнансової
звiтностi згiдно з МСФЗ станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, був
пiдготовлений, враховуючи вимоги Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в якостi
Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської Палати України №344 вiд 4 травня 2017
р. 11. Для проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2017 рiк,
складеної у вiдповiдностi до вимог МСФЗ, Наглядовою радою затверджено зовнiшнього аудитора
- ТOВ Аудиторська фiрма «РСМ УКРАЇНА». ТOВ АФ «РСМ УКРАЇНА»: Iдентифiкацiйний код за
ЄДРПОУ: 21500646; Юридична адреса : 03151, м. Київ, вул. Донецька, 37/19. Свiдоцтво про
включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi
послуги, видане Аудиторською палатою України: № 0084 вiд 26.01.2001 р. 12. Iiнформацiю про
дiяльнiсть зовнiшнього аудитора: Загальний стаж аудиторської дiяльностi аудиторської компанiї
ТOВ АФ «РСМ УКРАЇНА» 25 рокiв. Компанiя шостий рiк надає аудиторськi послуги Банку по
проведенню аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi. Окрiм аудиту рiчної фiнансової
звiтностi, аудиторська компанiя ТOВ АФ «РСМ УКРАЇНА» надавала Банку наступний перелiк
послуг протягом звiтного перiоду: - огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовленої
вiдповiдно до МСФЗ станом на 30.04.2017; - узгодженi процедури стосовно аналiзу розрахунку
кредитного ризику станом на 31.05.2017 та 30.06.2017; - узгодженi процедури стосовно аналiзу
розрахунку резервiв пiд знецiненi активи станом на 30.06.2017; - узгодженi процедури стосовно
аналiзу розрахунку кредитного ризику станом на 31.07.2017. випадки виникнення конфлiкту
iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора; Конфлiкти вiдсутнi.
Компанiя шостий рiк надає аудиторськi послуги Банку по проведенню аудиторської перевiрки
фiнансової звiтностi, що вiдповiдає вимогам Нацiонального банку України щодо обов’язкової
ротацiї аудиторської компанiї (кожнi 7 рокiв). Стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською
палатою України протягом року, та факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи,
що пiдтверджена аудиторським висновком (звiтом), виявленi органами, якi здiйснюють державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг. Стягнення вiдсутнi. 13. Iнформацiя щодо захисту
фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг: В Банку iмплементованi ефективнi
механiзми захисту прав споживачiв фiнансових послуг. Вiдповiдно до внутрiшнiх полiтик Банку
(зокрема, Полiтики розгляду скарг клiєнтiв) реєстрацiю скарг клiєнтiв здiйснює вiддiл Управлiння
обслуговування клiєнтiв та електронного банкiнгу операцiйного департаменту ПАТ «СIТIБАНК»
(CitiService ) та вiддiл карткових операцiй Управлiння грошового обiгу операцiйного
департаменту ПАТ «СIТIБАНК». Бойко Валерiя Дмитрiвна, посадова особа Банку, стосовно
напряму дiяльностi якої стосується скарга споживача, та вiдповiднi комiтети Банку уповноваженi
розглядати скарги споживачiв фiнансових послуг. Протягом 2017 року Банком було отримано 7

скарг стосовно невiрно проведених трансакцiй. Усi скарги були задоволенi. Позови до суду
стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та результати їх розгляду вiдсутнi.

ЗВІТ
про фінансовий стан (Баланс)
на 16.04.2018 (число, місяць, рік)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти

6

5543171

5480459

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
України

6

0

405467

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

7

1379369

566292

Кошти в інших банках

8

31896

30890

Кредити та заборгованість клієнтів

9

5543903

4798665

Цінні папери в портфелі банку на продаж

10

6394099

8112633

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії

0

0

Інвестиційна нерухомість

0

0

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

0

0

7232

0

0

0

АКТИВИ

Відстрочений податковий актив

26

Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи

11

56889

44676

Інші фінансові активи

12

24147

2101

Інші активи

13

26906

14027

0

0

0

0

19007612

19455210

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

14

142336

226415

Кошти клієнтів

15

16936388

17089201

43118

15617

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання

26

0

2524

Резерви за зобов’язаннями

16

261

3940

Інші фінансові зобов’язання

17

2349

2885

Інші зобов'язання

18

43405

32706

Субординований борг

0

0

Зобов'язання групи вибуття

0

0

0

0

17167857

17373288

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

19

200000

120000

Емісійні різниці

19

253091

253091

Незареєстрований статутний капітал

0

0

Інший додатковий капітал

0

0

358906

287893

1916

688

1839755

2081922

Власний капітал – усього за додатковими статтями

0

0

Неконтрольована частка

0

0

Усього власного капіталу

1839755

2081922

Усього зобов'язань та власного капіталу

19007612

19455210

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

Затверджено до випуску та підписано
16.04.2018

року

Голова правління

Мiкулицька Г.А.
(підпис, ініціали, прізвище)

Москвiна К.Ю., 490 10 44
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Москвiна К.Ю.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2017 рік

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи

22

1829859

2068483

Процентні витрати

22

-686231

-489182

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

22

1143628

1579302

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

9

-66293

-108

1077335

1579193

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

23

104509

103493

Комісійні витрати

23

-27995

-27594

44416

56566

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

0

0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

1649

0

256152

243905

-5833

-46595

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

-891

13666

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

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

Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти

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

12

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями

16

3679

-3861

Інші операційні доходи

24

5702

6002

-218859

-194859

0

0

Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

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

0

0

0

0

1239864

1729916

-215989

-311587

1023875

1418329

0

0

1023875

1418329

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

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

1228

12051

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

0

0

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
збиток

0

0

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

26

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

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

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

20

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

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

0

0

1228

12051

1025103

1430380

1025103

1430380

0

0

1025103

1430380

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

102388

141833

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

102388

141833

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

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

102388

141833

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

102388

141833

Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу за рік
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

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

Затверджено до випуску та підписано
16.04.2018

року

Голова правління

Мiкулицька Г.А.
(підпис, ініціали, прізвище)

Москвiна К.Ю.,490 10 44
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Москвiна К.Ю.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2017 рік
Належить власникам материнської компанії
Найменування
статті

1

емісійні
різниці
та незареєстрований резервні
Примітки статутний
резерви нерозподілений додатк
інший
статутний
та інші
капітал
переоцінки
прибуток
статт
додатковий
капітал
фонди
капітал
2

3

4

5

6

7

8

66500

253091

0

206371

-11363

1945898

0

0

0

0

0

0

66500

253091

0

195008

0

1945898

0

0

0

0

0

1418329

0

0

0

0

12051

0

Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів

0

0

0

81522

0

-81522

Незареєстрований
статутний капітал

0

0

0

0

0

0

Операції з

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець періоду,
що передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)
Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та вплив
переходу на нові
та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення
Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду

Х

Усього сукупного
доходу:
прибуток/(збиток)
за рік
інший сукупний
дохід

20

1920

акціонерами
Емісія акцій:
номінальна
вартість

53500

0

0

0

0

-53500

0

0

0

0

0

0

купівля

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

анулювання

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

0

0

0

0

0

-1810875

120000

253091

0

276530

12051

1420250

0

0

0

0

0

1023875

0

0

0

0

1228

0

Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів

0

0

0

71013

0

-71013

Незареєстрований
статутний капітал

0

0

0

0

0

0

Операції з
акціонерами

0

0

0

0

0

0

80000

0

0

0

0

-80000

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

Залишок на
кінець
попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу:
прибуток/(збиток)
за рік
інший сукупний
дохід

20

Емісія акцій:
номінальна
вартість
емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

1968

купівля

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

анулювання

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1269238

0

0

0

0

0

0

200000

253091

0

359594

1228

1025842

Дивіденди

28

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

Затверджено до випуску та підписано
16.04.2018

року

Голова правління

Мiкулицька Г.А.
(підпис, ініціали, прізвище)

Москвiна К.Ю., 490 10 44
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Москвiна К.Ю.
(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

Процентні доходи, що отримані

1729165

2085805

Процентні витрати, що сплачені

-687085

-492171

Комісійні доходи, що отримані

105304

101994

Комісійні витрати, що сплачені

-27995

-27594

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

12118

51763

256152

243905

5660

6002

Виплати на утримання персоналу, сплачені

-112154

-103306

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-71981

-64500

Податок на прибуток, сплачений

-198244

-299664

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

1010940

1502234

405467

-85279

-760784

45676

3

-3622

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів

-820085

-2049420

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

-23102

18378

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-12531

-7310

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

-84644

147591

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

-438439

3156845

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

0

0

-672

-65

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

-16514

48063

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

-740361

2773091

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

-2613933

-858000

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на
продаж

4429622

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

-18522

-8852

Надходження від реалізації основних засобів

42

0

Придбання нематеріальних активів

0

0

Надходження від вибуття нематеріальних активів

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

1797209

-866852

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

-1269238

-1810875

0

0

-1269238

-1810875

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Придбання основних засобів

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

Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності

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

275080

387483

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

62690

482847

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

5480449

4997602

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

5543139

5480449

Затверджено до випуску та підписано
16.04.2018

року

Голова правління

Мiкулицька Г.А.
(підпис, ініціали, прізвище)

Москвiна К.Ю.,490 10 44
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Москвiна К.Ю.
(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
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості
клієнтів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів
Чисте зменшення (збільшення) інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку
до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України
на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Затверджено до випуску та підписано
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

Примiтка 1 Iнформацiя про Банк Назва та мiсцезнаходження Банку ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СIТIБАНК» (скорочене найменування – ПАТ "СIТIБАНК"). Головний офiс ПАТ «СIТIБАНК» знаходиться за
адресою: Україна, м. Київ 03150, вул. Дiлова, 16-Г. Органiзацiйно-правова форма Банку ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СIТIБАНК» (надалi - Банк) є юридичною особою за законодавством України.
Банк входить в єдину банкiвську систему України. Банк має право придбавати вiд свого власного iменi майно,
майновi та немайновi права, брати на себе зобов'язання, має право вiд власного iменi укладати будь-якi
правочини, як на територiї України, так i за її межами, якщо законами України не заборонено їх укладання чи
виконання, бути позивачем, вiдповiдачем i третьою особою в судi, господарському судi або будь-якому
iншому судi. Банк є правонаступником прав та зобов’язань Акцiонерного комерцiйного банку " СIТIБАНК
(Україна)", що був створений вiдповiдно до установчого договору про створення та дiяльнiсть Акцiонерного
комерцiйного банку "СIТIБАНК (Україна)", укладеного 19 березня 1998 року, та згiдно Рiшення акцiонерiв
про створення та дiяльнiсть Банку, затвердженого Установчими Зборами, що вiдбулися 31 березня 1998 року,
та був зареєстрований Нацiональним банком України (надалi – Нацiональний банк) 11 травня 1998 року за
реєстрацiйним номером № 274. 30 жовтня 1998 року Банк отримав пакет лiцензiй, якi дозволяють виконувати
всi основнi банкiвськi операцiї для корпоративних клiєнтiв та фiзичних осiб (резидентiв та нерезидентiв) (4
грудня 2001 року Банк отримав нову банкiвську лiцензiю № 193 та дозвiл № 193-1 у зв’язку з прийняттям
нового Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" № 2121-III вiд 07.12.2000). Змiну найменування
Акцiонерного комерцiйного банку "Сiтiбанк (Україна)" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СIТIБАНК» (повне) та ПАТ «СIТIБАНК» (скорочене) було проведено 22 жовтня 2009 року шляхом внесення
запису до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв. У зв’язку з цим 2
листопада 2009 року Банк отримав нову банкiвську лiцензiю № 193 та дозвiл № 193-3. У зв’язку iз змiнами,
внесеними до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", банкiвську лiцензiю Банку було змiнено на
нову банкiвську лiцензiю №193 вiд 12 жовтня 2011 року, а дозвiл №193-1 було замiнено на Генеральну
лiцензiю на здiйснення валютних операцiй №193 вiд 12 жовтня 2011 року та Додаток до Генеральної лiцензiї
№193 вiд 12 жовтня 2011 року. Банк має лiцензiї, виданi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку (надалi – НКЦПФР), для здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку: - Лiцензiя
серiї АД №034437 для здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi
зберiгача цiнних паперiв, видана 13.07.2012, строк дiї – необмежений. - Лiцензiя серiї АЕ №642056 для
здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами –
брокерської дiяльностi, видана 19.06.2015, строк дiї – необмежений. - Лiцензiя серiї АЕ №642057 для
здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами – дилерської
дiяльностi, видана 19.06.2015, строк дiї – необмежений - Лiцензiя серiї АЕ №642058 для здiйснення
професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами – андерайтингу, видана
19.06.2015, строк дiї – необмежений. - Лiцензiя серiї АЕ №642059 для здiйснення професiйної дiяльностi на
фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами – дiяльностi з управлiння цiнними паперами,
видана 19.06.2015, строк дiї – необмежений. - Лiцензiя серiї АЕ №286538 - для здiйснення професiйної
дiяльностi на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи, видана 08.10.2013, строк дiї необмежений. Кiлькiсть працiвникiв Банку станом на 31 грудня 2017 року склала 184 особи (станом на 31
грудня 2016 року – 171 особу). Назва органу управлiння, у вiданнi якого перебуває Банк (найменування його
материнської компанiї) Банк є 100% дочiрнiм банком фiнансової корпорацiї Сiтiгруп Iнк. (Citigroup Inc.)
(штаб-квартира в м. Нью-Йорк, США). Види дiяльностi, яку здiйснює та має здiйснювати Банк Вiдповiдно до
Статуту, лiцензiй Нацiонального банку та лiцензiй НКЦПФР Банк здiйснює наступнi види дiяльностi: операцiї з валютними цiнностями; - емiсiю власних цiнних паперiв; - органiзацiю купiвлi та продажу цiнних
паперiв за дорученням клiєнтiв; - здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи
андерайтинг); - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов’язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх
виконання у грошовiй формi; - придбання або вiдчуження права вимоги на виконання зобов’язань у грошовiй
формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом
платежiв (факторинг); - лiзинг; - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для
зберiгання цiнностей та документiв; - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших
оборотних платiжних iнструментiв; - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з
використанням цих карток; - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй -

здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; - здiйснення випуску, обiгу, погашення
(розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї; - перевезення валютних цiнностей та iнкасацiю
коштiв; - операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi: з iнструментами грошового ринку; з
iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках; з фiнансовими ф’ючерсами та опцiонами; довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами; депозитарну дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв. Банк здiйснює
наступнi види дiяльностi на основi банкiвської лiцензiї Нацiонального банку: - залучення вкладiв (депозитiв)
вiд юридичних i фiзичних осiб; - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у
тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування
коштiв на них; - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик. Банк
здiйснює валютнi операцiї на пiдставi генеральної лiцензiї Нацiонального банку: - неторговельнi операцiї з
валютними цiнностями; - операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн,
прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; - операцiї з
готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної
валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними особамирезидентами; - ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiвнерезидентiв у грошовiй одиницi України; - ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i
нерезидентiв) в iноземнiй валютi; - ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй
одиницi України; - вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi
та здiйснення операцiй за ними; - вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй
валютi та здiйснення операцiй за ними; - залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку
України; - залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; - торгiвля iноземною валютою
на валютному ринку України [за винятком операцiй з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля,
продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв i агентiв]; - торгiвля
iноземною валютою на мiжнародних ринках; - валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до
фiнансових послуг; - валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових послуг. На пiдставi
лiцензiй, виданих НКЦПФР, Банк має право здiйснювати такi види дiяльностi: - брокерську дiяльнiсть; дилерську дiяльнiсть; - андерайтинг; - дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами; - депозитарну дiяльнiсть
зберiгача цiнних паперiв - депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи. Стратегiчна мета Банку Основною
метою дiяльностi Банку є отримання прибутку через надання клiєнтам банку повного спектру банкiвських
послуг, включаючи, без обмежень, банкiвськi операцiї, пов’язанi з комерцiйною та iнвестицiйною дiяльнiстю,
що може бути дозволена банкам у вiдповiдностi до чинного українського законодавства. Спецiалiзацiя Банку
Банк є унiверсальним банком. Злиття, приєднання, подiл, видiлення, перетворення банкiв Протягом звiтного
року Банк не проводив реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiл, видiлення або перетворення). Управлiння
ризиками ПАТ «СIТIБАНК», як дочiрнiй банк Citibank N.A., ґрунтуючись на своєму досвiдi в областi
мiжнародної банкiвської практики, з урахуванням умов фiнансового українського ринку, застосовує заходи
щодо управлiння та контролю за ризиками, якi вiдповiдають принципам та вимогам полiтики Citibank N.A. i в
цiлому вiдповiдають рекомендацiям та вимогам Нацiонального Банку України щодо органiзацiї системного
управлiння ризиками та дотримання нормативiв регулювання. Дiюча система управлiння ризиками у ПАТ
«СIТIБАНК» є частиною єдиної глобальної системи управлiння ризиками Citi, та включає в себе положення i
пiдходи, викладенi у вiдповiдних стандартах вимiрювання, облiку та управлiння ризиками, розроблених
Корпоративними пiдроздiлами з ризик-менеджменту та Департаментом архiтектури ризику Citi. Постiйний
контроль за рiвнем ризикiв та управлiння ними є одним з головних завдань Правлiння Банку. Основними
складовими процесу управлiння ризиками в Банку є: iдентифiкацiя ризикiв, встановлення контролiв,
монiторинг, звiтнiсть та прийняття рiшень. Головним принципом полiтики Банку в областi управлiння
ризиками є прiоритет консерватизму над прибутковiстю, тобто додержання мiнiмальної ризикованостi. ПАТ
«СIТIБАНК» визначає для себе такi основнi групи ризикiв: • кредитний ризик, • ринковий ризик, • валютний
ризик, • процентний ризик, • ризик лiквiдностi, • операцiйно-технологiчний ризик, • юридичний ризик, •
стратегiчний ризик, • ризик репутацiї. ? Система управлiння ризиками складається з таких iєрархiчних рiвнiв:
1. Наглядова рада: • визначає i затверджує стратегiю та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiк ризикiв, їх граничних розмiрiв; • здiйснює контроль за ефективнiстю функцiонування
системи управлiння ризиками 2. Правлiння: • забезпечує реалiзацiю стратегiї та полiтики управлiння
ризиками, затвердженої Наглядовою радою, забезпечує впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю
та монiторингу ризикiв 3. Комiтети Правлiння з питань управлiння ризиками: • кредитний комiтет: здiйснює
оцiнку ризикiв, що притаманнi кредитно-iнвестицiйнiй дiяльностi банку, готує пропозицiї по формуванню
кредитно-iнвестицiйного портфеля банку, оцiнює якiсть активних вкладень банку, готує пропозицiї по
формуванню та використанню резервiв на покриття можливих збиткiв вiд знецiнення активiв, готує пропозицiї
по встановленню лiмiтiв на проведення кредитно-iнвестицiйних операцiй; • комiтет з питань управлiння
активами та пасивами: аналiзує збалансованiсть активiв i пасивiв за строками повернення та надає
рекомендацiї щодо усунення невiдповiдностей, що виникають; розглядає собiвартiсть пасивiв та дохiднiсть

активiв, вiдпрацьовує рекомендацiї щодо вiдсоткової полiтики, мiнiмально допустимого рiвня маржi та
спреду; надає пропозицiї щодо встановлення операцiйних лiмiтiв за рiзними фiнансовими iнструментами з
метою обмеження ризикiв банку; аналiзує дотримання економiчних нормативiв дiяльностi банку та
забезпечення резервних вимог, встановлених Нацiональним банком України, надає рекомендацiї щодо
управлiння активами i пасивами з метою дотримання нормативних показникiв; вiдповiдає за оптимiзацiю
грошових потокiв i забезпечення платiжної дисциплiни; координує систему корпоративного прогнозування •
тарифний комiтет: аналiзує спiввiдношення собiвартостi послуг банку i ринкової конкурентоспроможностi
дiючих тарифiв, вiдповiдає за полiтику банку з питань цiноутворення та ефективностi проведення банкiвських
операцiй, надає пропозицiї щодо встановлення тарифiв банкiвських послуг • комiтет з бiзнес-ризикiв,
комплаєнсу та контролю: здiйснює нагляд за виявленими фактами неефективностi у функцiонуваннi
внутрiшнiх контролiв, розглядає результати процесiв тестування контролiв, розглядає виключення, результати
аудитiв, наглядає за виконанням виправних заходiв • координацiйний комiтет: управляє стратегiчним (в т.ч.
репутацiйним ризиком), юридичним ризиком, ризиком країни. Комiтет розглядає стратегiчнi питання
розвитку, результати аналiзу ризикiв вiд Комiтету з бiзнес-ризикiв, комплаєнсу та контролю, та узгоджує
параметри ризикiв з обраною стратегiєю розвитку банку. Координацiйний комiтет вiдстежує змiни у
макроекономiчному та соцiально-полiтичному, правовому середовищi та аналiзує вплив таких змiн на
функцiонування банку. 4. Департамент по управлiнню ризиками - постiйно дiючий пiдроздiл з управлiння
ризиками, пiдзвiтний Наглядовiй радi: • розробляє та впроваджує внутрiшнi положення та процедури
управлiння ризиками вiдповiдно до визначених Наглядовою радою стратегiї та корпоративних полiтик з
управлiння ризиками Citi; • забезпечує та координує виконання, контролює дотримання положень та процедур
з управлiння ризиками. Головним принципом полiтики Банку в областi управлiння ризиками є прiоритет
консерватизму над прибутковiстю, тобто додержання мiнiмальної ризикованостi. Структурнi пiдроздiли, що
виконують банкiвськi операцiї, вiдповiдають за виконання рiшень Правлiння та профiльних комiтетiв, надають
послуги з банкiвського обслуговування, здiйснюють операцiї по залученню ресурсiв та розмiщенню активних
вкладень в межах встановлених лiмiтiв. Регламентацiя роботи системи управлiння ризиками та методологiя
щодо управлiння окремими видами ризикiв деталiзуються у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях ПАТ
«СIТIБАНК» та корпоративних полiтиках Citi. В банку запроваджено процеси щодо отримання керiвництвом
всiх рiвнiв необхiдної iнформацiї (звiтування) для оперативного прийняття рiшень щодо управляння ризиками
та налагодженi шляхи передачi такої iнформацiї i рiшень мiж рiзними рiвнями системи управлiння ризиками.
Служба внутрiшнього аудиту надає рекомендацiї щодо усунення виявлених недолiкiв, та пропозицiї по
вдосконаленню фiнансового менеджменту, облiкової полiтики та полiтики управлiння активами i пасивами.
Участь у Фондi гарантування вкладiв фiзичних осiб Станом на 31 грудня 2017 року Банк є учасником Фонду
гарантування вкладiв фiзичних осiб (свiдоцтво №130 видано 08.11.2012; дата реєстрацiї - 28.11.2000,
реєстрацiйний номер 140). Переведення Банку до статусу тимчасового учасника не вiдбувалося.
Платоспроможнiсть Банку Норматив адекватностi регулятивного капiталу (платоспроможностi) Н2 станом на
31 грудня 2017 року, за даними статистичної форми звiтностi «Звiт про дотримання економiчних нормативiв
та лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї» станом на 02.01.2018, становить – 23.76% (31 грудня 2016 року: 58.77%)
(граничне значення – не менше 10%). Припинення окремих видiв банкiвських операцiй Протягом звiтного
перiоду Банк не здiйснював припинення або лiквiдацiю окремих видiв банкiвських операцiй. Обмеження щодо
володiння активами Банк не має обмежень щодо володiння активами. Корпоративне управлiння У
вiдповiдностi до чинного законодавства України органами управлiння та контролю Банку є Загальнi Збори
Акцiонерiв, Наглядова Рада, Правлiння та Департамент внутрiшнього аудиту. Основними функцiями
Загальних Зборiв Акцiонерiв є визначення напрямкiв дiяльностi Банку, внесення змiн та доповнень до Статуту
Банку, обрання та припинення повноважень членiв Наглядової Ради, прийняття рiшень про лiквiдацiю та
реорганiзацiю Банку, розподiл прибутку i збиткiв та всi iншi питання, вирiшення яких вiднесено чинним
законодавством до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв. Загальнi Збори Акцiонерiв можуть
делегувати частину своїх повноважень Наглядовiй Радi або Правлiнню за винятком питань, що входять до
виключної компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв. Загальнi Збори Акцiонерiв проводяться не рiдше одного
разу на рiк. Акцiонер може бути присутнiм на засiданнi особисто або через своїх представникiв. Наглядова
Рада здiйснює захист прав акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством
України та Статутом Банку, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Банку, узгоджує стратегiчнi проекти
та щорiчнi плани, а також приймає рiшення з питань, вiднесених чинним законодавством до виключної
компетенцiї Наглядової Ради. Засiдання Наглядової Ради проводяться не рiдше одного разу на квартал.
Правлiння – це виконавчий орган, що керує поточною дiяльнiстю Банку. Правлiння пiдзвiтне Загальним
Зборам Акцiонерiв i Наглядовiй Радi Банку та органiзовує виконання їх рiшень. Засiдання Правлiння
проводяться не рiдше одного разу на мiсяць. Засiдання Правлiння проводиться по мiрi необхiдностi, їх
проводить Голова Правлiння. Департамент внутрiшнього аудиту виконує функцiї нагляду за поточною
дiяльнiстю Банку, контролю за дотриманням законiв, нормативно-правових документiв, актiв Нацiонального
банку, перевiряє результати поточної фiнансової дiяльностi Банку. Департамент внутрiшнього аудиту
пiдпорядковується безпосередньо Наглядовiй Радi. Для здiйснення поточної дiяльностi та управлiння

ризиками в Банку створенi наступнi комiтети: - Комiтет з бiзнес-ризикiв, комплаєнсу та контролю; - Комiтет з
управлiння активами та пасивами; - Кредитний Комiтет; - Тарифний Комiтет. Частка керiвництва в акцiях
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року керiвництво Банку не володiє акцiями Банку. Перелiк
акцiонерiв, що мають iстотну участь у Банку представлений таким чином: 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016
року Сiтiбанк Оверсiз Iнвестмент Корпорейшн (Citibank Overseas Investment Corporation) 67% 67% Сiтiкорп
Лiзiнг Iнтернешнл ЛЛС (Citicorp Leasing International LLC) 33% 33% Усього 100% 100% Звiтна дата та звiтний
перiод Фiнансова звiтнiсть Банку пiдготовлена станом на 31 грудня 2017 року та за рiк, що закiнчився 31
грудня 2017 року. Затвердження фiнансової звiтностi до випуску Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31
грудня 2017 року, затверджена до випуску Правлiнням Банку 16 квiтня 2018 року.
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Примiтка 2 Економiчне середовище, в умовах якого Банк здiйснює свою дiяльнiсть В Українi вiдбуваються
полiтичнi та економiчнi змiни, що впливали, i в майбутньому впливатимуть на дiяльнiсть суб’єктiв
господарської дiяльностi, що функцiонують у цих умовах. Зважаючи на це, операцiйна дiяльнiсть в Українi
супроводжується ризиками, нехарактерними для економiк багатьох iнших держав. За рахунок високого рiвня
корумпованостi, повiльного впровадження низки реформ, слабкого рiвня захисту прав власностi, вiйськового
конфлiкту на територiї Схiдної України – iнвестицiйний клiмат в Українi залишається на досить низькому
рiвнi, хоча певне покращення тренду вже спостерiгається. Вищезазначенi фактори, в цiлому, стримують
зростання i розвиток вiтчизняної економiки. У 2017 роцi ВВП України збiльшився на 2,1%, що є недостатньо
високим показником порiвняно з 2016 роком (зростання на рiвнi 2.3%). Рiвень iнфляцiї в той час перевищив
цiль НБУ i на 2017 рiк становив 13.7% (на 1.3% вище, нiж у попередньому роцi). В свою чергу, НБУ скорiш за
все продовжуватиме проводити жорстку монетарну полiтику для повернення iнфляцiї до її цiльового
дiапазону, а також зниження тиску на нацiональну валюту. Покращення макроекономiчної ситуацiї можливе
за умов залучення боргових та iнвестицiйних коштiв у разi спiвпрацi з мiжнародними фiнансовими
iнституцiями, транснацiональними корпорацiями та фiнансовими iнвесторами, але для цього важливими є
iмплементацiя структурних реформ, дотримання вимог домовленостей, покращення бiзнес-клiмату – вiдкриття
ринку землi, змiна закону про приватизацiю, приведення тарифiв на газ згiдно з iмпортним паритетом,
реформування судової системи тощо. Хоча ризики в економiцi залишаються суттєвими, НБУ прогнозує
зростання ВВП у 2018 роцi на рiвнi 3.4% за рахунок збiльшення приватного споживання, зростання доходiв
населення. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає управлiнську оцiнку впливу умов здiйснення дiяльностi в
Українi на операцiї та фiнансовий стан Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд
попереднiх оцiнок менеджменту. Дiяльнiсть Банку є стабiльно прибутковою, прибуток розподiляється до
фондiв Банку, на виплату дивiдендiв та розвиток Банку. Банк вiдповiдає нормативним вимогам щодо
показника адекватностi капiталу, який перевищує встановлену норму. Головна мета Банку полягає в наданнi
якiсних фiнансових послуг своїм клiєнтам шляхом своєчасного залучення та пiдтримки достатнього обсягу
капiталу, необхiдного для забезпечення поточної дiяльностi Банку, для пiдтримки стратегiчних намiрiв
розвитку та створення захисту вiд ризикiв, що виникають в банкiвськiй дiяльностi. Важко оцiнити вплив
подальшого зниження показникiв лiквiдностi фiнансового ринку, можливу нестабiльнiсть валютного та
фондового ринкiв на фiнансове становище Банку з прийнятним рiвнем надiйностi. Керiвництво Банку вважає
що, вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки стабiльного розвитку Банку та вдосконалення позицiї
лiквiдностi за обставин, що можуть скластися.
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Примiтка 3 Основи подання фiнансової звiтностi Ця фiнансова звiтнiсть Банку пiдготовлена вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ), та тлумачень, випущених Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової
звiтностi (КТМФЗ), а також вимог Нацiонального банку України щодо розкриття iнформацiї в рiчнiй
фiнансовiй звiтностi, встановлених постановою Правлiння Нацiонального банку України №373 вiд 24 жовтня
2011 року "Про затвердження Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв
України". Бухгалтерський облiк Банку здiйснюється вiдповiдно до нормативних вимог щодо органiзацiї
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в банкiвських установах України, встановлених
правилами Нацiонального банку України вiдповiдно до МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi
принципу оцiнки за iсторичною вартiстю, за винятком оцiнки окремих фiнансових iнструментiв у
вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" (далi – МСБО 39), а саме: за
справедливою вартiстю вiдображенi цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки через прибуток або збиток, фiнансовi iнструменти у торговому портфелi та портфелi на продаж; за
амортизованою вартiстю облiковуються грошовi кошти та їх еквiваленти, кредити та iнша заборгованiсть
клiєнтiв, фiнансовi зобов’язання. Основнi положення облiкової полiтики, яка використовувалась для
пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi, викладено у Примiтцi 4. Положення облiкової полiтики застосовувалися
послiдовно по вiдношенню до всiх поданих звiтних перiодiв, якщо не зазначено iнше. Ресурси Банку, якi б не
були визнанi у Звiтi про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 року згiдно МСФЗ – вiдсутнi. Функцiональною
валютою та валютою подання фiнансової звiтностi є гривня. Якщо не зазначено iнше, фiнансова iнформацiя
представлена у тисячах гривень.
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Примiтка 4 Принципи облiкової полiтики 4.1 Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi Фiнансова
звiтнiсть Банку ґрунтується на основоположному припущеннi безперервностi, принципi нарахування та
якiсних характеристиках зрозумiлостi, доречностi, достовiрностi та зiставностi. При пiдготовцi фiнансової
звiтностi Банк робить оцiнки та припущення, що мають вплив на визначення суми активiв та зобов’язань,
розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi та визначення сум доходiв
та витрат звiтного перiоду. Основою оцiнки статей фiнансової звiтностi Банку є iсторична собiвартiсть, за
винятком статей, зазначених в основних положеннях облiкової полiтики, що наведенi нижче, коли
використовуються такi види оцiнки, як амортизована собiвартiсть або справедлива вартiсть. Амортизована
собiвартiсть фiнансового активу або зобов’язання – це сума, за якою фiнансовий актив або зобов’язання
вимiрюється при первiсному визнаннi, мiнус виплати на погашення основного боргу, плюс або мiнус
накопичена амортизацiя рiзницi мiж первiсною вартiстю та сумою погашення iз застосуванням методу
ефективної ставки вiдсотка, за мiнусом будь-якого зменшення через рахунок резервiв на знецiнення. Метод
ефективної ставки вiдсотка – це метод розрахунку амортизованої вартостi фiнансового активу або фiнансового
зобов’язання (або групи фiнансових активiв або зобов’язань) та розподiлу процентного доходу або процентних
витрат протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна ставка вiдсотка – це ставка, яка точно дисконтує майбутнi
грошовi платежi або надходження протягом очiкуваного строку використання фiнансового iнструменту, або, у
вiдповiдних обставинах - коротшого перiоду, до чистої балансової вартостi фiнансового активу або
зобов’язання. При розрахунку ефективної ставки вiдсотка Банк оцiнює грошовi потоки, ураховуючи всi
контрактнi умови щодо фiнансового iнструменту, проте не враховує майбутнi кредитнi збитки. Розрахунок
включає всi комiсiйнi до сплати або отримання, узгодженi сторонами контракту, якi є невiд’ємною частиною
ефективної ставки вiдсотка, витрати на операцiї, та всi iншi премiї та дисконти. Справедлива вартiсть – це
сума коштiв, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов’язання у звичайнiй
операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. При визначеннi справедливої вартостi активу або зобов’язання
Банк використовує спостережнi ринковi данi там, де це можливо. Якщо справедлива вартiсть активу або
зобов’язання не може бути визначена безпосередньо шляхом спостереження, Банк використовує методики
оцiнювання, якi максимiзують використання доречних спостережуваних даних та мiнiмiзує використання
неспостережуваних даних (наприклад, через використання пiдходу ринкового порiвняння, що вiдображає
нещодавнi цiни угод на подiбнi товари, аналiз дисконтованих грошових потокiв, моделi опцiонного
цiноутворення, що вiдображають особливостi функцiонування емiтента). Використовуванi данi є спiвставними
з характеристиками активу/зобов’язання, якi беруться до уваги учасниками ринку. 4.2 Первiсне визнання
фiнансових iнструментiв Фiнансовим iнструментом вважається будь-який контракт, в результатi якого у однiєї
сторони виникає фiнансовий актив та фiнансове зобов’язання або дольовий iнструмент - у iншої. Фiнансовий
актив – це будь-який актив Банку, який є: - грошовими коштами; - iнструментом капiталу iншої компанiї; контрактним правом на отримання грошових коштiв вiд iншої сторони контракту або на обмiн фiнансовими
активами або зобов’язаннями з iншою стороною контракту на потенцiйно сприятливих для Банку умовах; контракт, який буде або може бути погашений iнструментами капiталу iншої сторони контракту, i який не є
похiдним iнструментом, що зобов’язує або може зобов’язати Банк отримати змiнну кiлькiсть власних
iнструментiв капiталу, або дериватив, що буде або може бути погашений в iнший спосiб, нiж шляхом обмiну
фiксованої суми готiвки або iншого фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв капiталу.
Фiнансове зобов’язання – це будь яке зобов’язання Банку, яке є: - контрактним зобов’язанням (сплатити або
передати фiнансовий актив iншiй сторонi контракту, або обмiнятися фiнансовими активами або
зобов’язаннями на умовах, що є потенцiйно несприятливими для Банку), або - контракт, який буде або може
бути погашений iнструментами капiталу Банку, i який не є похiдним iнструментом, що зобов’язує або може
зобов’язати Банк передати змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу, або дериватив, що буде або може
бути погашений в iнший спосiб, нiж шляхом обмiну фiксованої суми готiвки або iншого фiнансового активу
на фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв капiталу Банку. Iнструмент капiталу Банку – це будь-який
контракт, який являє собою остаточну частку в активах Банку пiсля вирахування усiх його зобов’язань. Банк
визнає у своїй фiнансовiй звiтностi фiнансове зобов’язання, тодi i тiльки тодi, коли вiн стає стороною
контрактного забезпечення iнструменту. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв Банк здiйснює
наступним чином: а) фiнансовi активи за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибуток або
збиток (цiннi папери в торговому портфелi, валютообмiннi операцiї за форвардними контрактами, iншi
фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток):
первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на операцiї з придбання визнаються за рахунками
витрат пiд час первiсного визнання; б) iнвестицiї, утримуванi до погашення (цiннi папери в портфелi банку до
погашення): первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на придбання; в) фiнансовi
активи, доступнi для продажу (цiннi папери в портфелi банку на продаж): первiсно оцiнюються за
справедливою вартiстю з урахуванням витрат на придбання; г) позики та дебiторська заборгованiсть
(кредити): Банк оцiнює наданi (отриманi) кредити, розмiщенi (залученi) вклади (депозити) пiд час первiсного
визнання за справедливою вартiстю, уключаючи витрати на операцiю. Пiсля первiсного визнання фiнансовi
активи оцiнюються за справедливою вартiстю, без яких-небудь вiдрахувань видаткiв на здiйснення операцiй,

якi можуть бути понесенi при продажу або iншому вибуттi, за винятком: - кредитiв та iнших фiнансових
активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної процентної ставки; iнвестицiй, утримуваних до погашення, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу
ефективної процентної ставки; - iнвестицiй в iнструменти капiталу, якi не мають цiни котирування на
активному ринку i справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно. Такi фiнансовi iнструменти
оцiнюються за вартiстю придбання з урахуванням визнання збиткiв вiд знецiнення. Всi фiнансовi зобов'язання,
крiм тих, якi були визначенi як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки
як прибутку або збитку, i фiнансових зобов'язань, що виникають у випадку, коли передача фiнансового активу,
вiдображеного в облiку за справедливою вартiстю, не вiдповiдає критерiям припинення визнання, оцiнюються
за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Премiї й дисконти, у тому
числi первiснi видатки на здiйснення операцiй, включаються в балансову вартiсть вiдповiдного iнструменту й
амортизуються за методом ефективної ставки вiдсотка за цим iнструментом. 4.3 Знецiнення фiнансових
активiв Банк визнає зменшення корисностi за такими категорiями фiнансових активiв: кредити та
заборгованiсть клiєнтiв; кредити та вклади у кредитних установах; цiннi папери, наявнi для продажу та у
портфелi до погашення; iншi фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Банк
здiйснює аналiз об'єктивних доказiв, що свiдчать про зменшення корисностi фiнансового активу або групи
фiнансових активiв, на кожну дату балансу. Банк визнає зменшення корисностi, якщо є об’єктивне свiдчення
зменшення корисностi внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання активу
(“збиткова подiя”), i така подiя (або подiї) впливають на попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можна достовiрно оцiнити: а) значнi фiнансовi труднощi
емiтента або боржника; б) порушення контракту, таке як невиконання зобов’язань чи прострочування
платежiв вiдсоткiв або основної суми; в) надання позикодавцем (з економiчних чи юридичних причин,
пов’язаних iз фiнансовими труднощами позичальника) концесiї позичальниковi, яку позикодавець не
розглядав би за iнших умов; г) стає можливим, що позичальник оголосить банкрутство або iншу фiнансову
реорганiзацiю; ґ) зникнення активного ринку для цього фiнансового активу внаслiдок фiнансових труднощiв;
або д) спостереженi данi, що свiдчать про зменшення, яке можна оцiнити, попередньо оцiнених майбутнiх
грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв з часу первiсного визнання цих активiв, хоча зменшення ще не
можна iдентифiкувати з окремими фiнансовими активами в групi, включаючи: i) негативнi змiни у станi
платежiв позичальникiв у групi (наприклад, збiльшення кiлькостi прострочених платежiв або збiльшення
кiлькостi позичальникiв iз кредитними картками, якi досягли свого кредитного лiмiту i сплачують мiнiмальну
щомiсячну суму); або ii) нацiональнi чи локальнi економiчнi умови, якi корелюють iз невиконанням
зобов’язань за активами в групi (наприклад, збiльшення рiвня безробiття у географiчному регiонi
позичальникiв, зменшення цiн на нерухомiсть в iпотеках у вiдповiдному регiонi, зменшення цiн на нафту щодо
активiв за позиками для нафтовидобувних компанiй, або негативнi змiни в умовах галузi, якi впливають на
позичальникiв у групi). З метою розрахунку резерву Банк розподiляє фiнансовi активи на iндивiдуально
значущi та нi. За знецiненими та iндивiдуально значущими активами Банк визначає зменшення корисностi на
iндивiдуальнiй основi. За знецiненими i iндивiдуально незначущими та не знецiненими фiнансовими активами
Банк визначає зменшення корисностi на груповiй основi. Якщо Банк переглядає свою оцiнку надходжень за
фiнансовими активами, вiн коригує балансову вартiсть цього активу, щоб вiдобразити фактичнi та переглянутi
очiкуванi грошовi потоки. Банк переобраховує балансову вартiсть активу шляхом перерахунку теперiшньої
вартостi очiкуваних майбутнiх потокiв за первiсною ефективною ставкою, або, якщо це доречно, переглянуту
ефективну ставку. Коригування визнається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, як дохiд або
витрати. Списання фiнансових активiв за рахунок сформованих резервiв вiдбувається за вiдсутностi
обґрунтованих очiкувань щодо вiдшкодування їх вартостi згiдно рiшення керiвництва Банку. ? 4.4 Припинення
визнання фiнансових iнструментiв 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; - 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 без суттєвої затримки третiй сторонi на
умовах "транзитної угоди"; - Банк передав практично всi ризики та вигоди, пов’язанi з активом, або 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. Передавання фiнансових активiв призводить до припинення їх визнання у випадку, якщо Банк передав
практично всi ризики та вигоди пов’язанi з таким активом та передає контроль над таким активом.
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 i збитки та iнший сукупний дохiд.
4.5 Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi, залишки на
рахунку в Нацiональному банку України, крiм коштiв обов'язкових резервiв, що облiковуються на окремому
рахунку або суми коштiв, що мають обов’язково зберiгатися на кореспондентському рахунку в Нацiональному
банку України, кореспондентськi рахунки в iнших банках, а також короткостроковi кредити i депозити в
iнших банках iз строком погашення до дев’яноста днiв вiд дати виникнення, якi не обтяженi будь-якими
договiрними зобов’язаннями та характеризуються незначним ризиком змiни вартостi. Грошовi кошти та їх
еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю. Обов’язковий резерв у Нацiональному банку України.
Залишки грошових коштiв обов’язкового резерву в Нацiональному банку України облiковуються за первiсною
вартiстю i являють собою процентнi обов’язковi резервнi депозити, що не можуть використовуватися для
фiнансування повсякденних операцiй банку i, вiдповiдно, не вважаються компонентом грошових коштiв та їх
еквiвалентiв для цiлей складання звiту про рух грошових коштiв. ? 4.6 Фiнансовi активи, що облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою
вартiстю з визнанням переоцiнки через прибуток/збиток, належать: - борговi цiннi папери, акцiї та iншi
фiнансовi iнвестицiї, утримуванi в торговому портфелi, i тi , що визначенi банком як оцiненi за справедливою
вартiстю з вiдображенням переоцiнки через прибуток/збиток пiд час первинного визнання; - будь-якi iншi
цiннi папери та iншi фiнансовi iнвестицiї, що придбанi з метою продажу в найближчий час i отримання
прибутку вiд короткострокових коливань цiни або дилерської маржi; - а також фiнансовi iнвестицiї, якi пiд час
первiсного визнання є частиною портфеля фiнансових iнструментiв, управлiння якими здiйснюється разом, i
щодо яких є свiдчення фактичного отримання короткострокового прибутку. Фiнансовi iнструменти, що
облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток первiсно оцiнюються та вiдображаються в
бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю. Витрати на операцiї визнаються за рахунками витрат пiд
час їх первiсного визнання. Торговi цiннi папери – це цiннi папери, що були придбанi з метою отримання
прибутку вiд короткострокових коливань цiни або маржi дилера, або папери, включенi до портфелю, де iснує
тенденцiя отримання короткострокових прибуткiв. Банк класифiкує цiннi папери як торговельнi в разi, коли
вiн має намiр продати їх протягом нетривалого перiоду пiсля придбання. Торговi цiннi папери не переводяться
з цiєї категорiї, навiть якщо намiри Банку в подальшому змiнюються. Торговi цiннi папери облiковуються за
справедливою вартiстю. Проценти, заробленi за торговими цiнними паперами, розраховуються з
використанням методу ефективної процентної ставки i показуються у звiтi про прибутки i збитки як
процентний дохiд. Усi iншi елементи змiн справедливої вартостi та прибуток або збиток вiд припинення
визнання включаються до звiту про прибутки i збитки за вирахуванням збиткiв вiд торгових цiнних паперiв за
перiод, у якому вiн виникає. Переоцiнка фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю,
здiйснюється Банком у разi змiни їх справедливої вартостi та вiдображається у звiтi про прибутки i збитки.
Для цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно оформлених ринках справедлива вартiсть
визначається за їх ринковою вартiстю. З метою визначення справедливої вартостi Банк використовує
iнформацiю щодо котирувань з iнформацiйно-торгiвельних систем Reuters та Bloomberg, а також котирування
ПФТС та рiвень дохiдностi згiдно дiючої Єдиної Кривої Дохiдностi (ЄКД), яка щоденно доводиться до Вiддiлу
казначейських та кредитних операцiй Операцiйного Департаменту працiвником Казначейства Банку. Розмiр
ЄКД на регулярнiй основi розглядається та затверджується КУАП. Банк може приймати за справедливу
вартiсть наявнi бiржовi котирування, якщо iснує активний ринок щодо цiнних паперiв. Активний ринок – це
ринок, на якому операцiї з активами або зобов’язаннями вiдбуваються з достатньою частотою та у обсягах, що
забезпечують наявнiсть iнформацiї для цiноутворення на безперервнiй основi. Характеристики неактивного
ринку, як правило, включають в себе суттєве скорочення обсягiв та рiвня активностi за активом чи
зобов’язаннями; котирування, що суттєво вiдрiзняються з часом чи в залежностi вiд учасникiв ринку, що
надають котирування; iндекси, по яких в минулому вiдбувалося тiсне спiввiдношення зi значеннями
справедливої вартостi активу чи зобов’язання, а тепер, зовсiм очевидно, вони бiльше не спiввiдносяться з
нещодавнiми значеннями справедливої вартостi активу чи зобов’язання. Для iснування активного ринку
необхiдна наявнiсть у вiльному доступi цiн та регулярне здiйснення транзакцiй на комерцiйнiй основi. У разi
вiдсутностi активного ринку за справедливу вартiсть цiнних паперiв банк приймає вартiсть, що визначається
на пiдставi ринкових даних з урахуванням усiєї доступної доречної iнформацiї про цiннi папери, i яка
найбiльш достовiрно вiдображає реальну вартiсть цiнних паперiв. Таке визначення вартостi цiнних паперiв
затверджуються рiшенням керiвництва Банку. Середньостроковi i довгостроковi державнi цiннi папери з
iндексованою вартiстю Банк враховує як iншi фiнансовi активи за справедливою вартiстю з переоцiнкою через
прибуток та збиток. Вiдповiдно до вимог МСБО 39 вбудований похiдний iнструмент вiдокремлюється вiд
основного договору та облiковується як похiдний iнструмент, крiм випадкiв, коли вбудований iнструмент
тiсно пов’язаний з основним договором. Якщо вбудований похiдний iнструмент вiдокремлюється, то основний
договiр облiковується згiдно з загальними вимогами щодо класифiкацiї, а похiдний iнструмент - за
справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки через прибути або збитки, якщо вiн не призначений

iнструментом хеджування. У випадках, коли неможливо окремо оцiнити вбудований похiдний iнструмент нi
на дату придбання, нi на наступну дату фiнансової звiтностi, то весь гiбридний (комбiнований) контракт
визначається за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. 4.7 Кошти в
iнших банках У процесi своєї звичайної дiяльностi Банк надає кредити або розмiщує депозити в iнших
кредитних установах на певнi промiжки часу. Кошти в кредитних установах первiсно визнаються за
справедливою вартiстю. Кошти в кредитних установах зi встановленим термiном погашення оцiнюються за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Кошти, якi не мають фiксованих
термiнiв погашення, облiковуються за амортизованою вартiстю вiдповiдно до очiкуваних дат погашення таких
активiв. Кошти в кредитних установах облiковуються за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд
знецiнення. 4.8 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Кредити та заборгованiсть клiєнтiв – це непохiднi фiнансовi
активи з фiксованими або обумовленими 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 переоцiнкою через прибуток або збиток або з вiдображенням у складi
iншого сукупного доходу Банку. Первiсна вартiсть являє собою суму сплачених грошових коштiв чи їх
еквiвалент, або справедливу вартiсть iнших ресурсiв, наданих для придбання активу на дату придбання, та
включає витрати на здiйснення операцiї. У тих випадках, коли справедлива вартiсть наданої компенсацiї не
дорiвнює справедливiй вартостi кредиту, наприклад, коли кредит надано за ставками нижчими (вищими) вiд
ринкових, рiзниця мiж справедливою вартiстю наданої компенсацiї та справедливою вартiстю кредиту,
визнається як збиток (прибуток) при первiсному визнаннi кредиту i включається до звiту про прибутки i
збитки та iнший сукупний дохiд вiдповiдно до сутi таких збиткiв (доходiв). Банк оцiнює кредити пiсля
первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка пiд час
нарахування процентiв та амортизацiї дисконту (премiї). Банк уключає витрати на операцiю, що
безпосередньо пов'язанi з визнанням фiнансового iнструменту, у суму дисконту (премiї) за цим фiнансовим
iнструментом. Банк амортизує дисконт (премiю) протягом строку дiї фiнансового iнструменту iз
застосуванням ефективної ставки вiдсотка. Сума дисконту (премiї) має бути повнiстю амортизована на дату
погашення (повернення) кредиту (депозиту). Кредити, наданi клiєнтам, якi не мають фiксованих термiнiв
погашення, облiковуються за прямолiнiйним методом. Процентнi доходи вiд операцiй з кредитами та
заборгованiстю клiєнтiв включаються до складу процентного доходу у звiтi про прибутки i збитки. Зменшення
корисностi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв Банк визнає шляхом формування резервiв. Балансова вартiсть
активу зменшується на суму резерву на знецiнення. Сума збитку вiдображається у звiтi про прибутки та
збитки та iнший сукупний дохiд. Реструктуризованi кредити Банк намагається, по можливостi, замiсть
звернення щодо стягнення застави, переглядати умови кредитiв, наданих клiєнтам, наприклад, продовжувати
строки погашення, та погоджує новi умови кредитування. ? Облiк подiбної реструктуризацiї проводиться
наступним чином: - якщо змiнюється валюта кредиту, то старий кредит припиняється визнаватися, а натомiсть
визнається новий кредит; - якщо реструктуризацiя не обумовлена фiнансовими труднощами позичальника, то
Банк використовує пiдхiд, аналогiчний до пiдходу щодо фiнансових зобов’язань, описаному нижче; - якщо
реструктуризацiя обумовлена фiнансовими труднощами позичальника та кредит визнано таким, що втратив
кориснiсть пiсля реструктуризацiї, то Банк визнає рiзницю мiж теперiшньою вартiстю майбутнiх платежiв
грошових потокiв у вiдповiдностi з новими умовами договору, дисконтованих з використанням первинної
ефективної ставки, та балансовою вартiстю до реструктуризацiї, у складi вiдрахування до резервiв пiд
зменшення корисностi у звiтному перiодi. Якщо кредит не є знецiненим в результатi реструктуризацiї, то Банк
перераховує поточну ефективну процентну ставку. Як тiльки умови кредитування переглянутi, кредит бiльше
не вважається простроченим. Керiвництво постiйно аналiзує реструктуризованi кредити з тим, щоб
переконатись у дотриманнi всiх критерiїв та можливостi здiйснення майбутнiх платежiв. Такi кредити
продовжують оцiнюватись на предмет зменшення корисностi на iндивiдуальнiй чи груповiй основi, а їх
вiдновлювальна вартiсть розраховується з використанням первiсної або поточної ефективної процентної
ставки за кредитом. Справедлива вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв визначається Банком шляхом
дисконтування всiх очiкуваних майбутнiх грошових потокiв iз застосуванням ринкової процентної ставки
щодо подiбного фiнансового iнструменту. 4.9 Фiнансовi активи, утримуванi для продажу Фiнансовi активи,
наявнi для продажу, являють собою iнвестицiї в борговi цiннi папери, якi передбачається утримувати протягом
невизначеного перiоду часу. Такi цiннi папери класифiкуються як утримуванi для продажу, якщо вони
придбанi, в основному, з метою продажу або перепродажу протягом невизначеного перiоду часу, за винятком
iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, якi не мають ринкової цiни котирування на активному ринку i
справедливу вартiсть яких не можна достовiрно оцiнити. Цiннi папери наявнi для продажу первiсно
вiдображаються за справедливою вартiстю. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу,
оцiнюються за справедливою вартiстю, при цьому прибутки та збитки вiд переоцiнки вiдображаються як
окремий компонент у складi iншого сукупного доходу до моменту вибуття або зменшення корисностi
iнвестицiї. У цьому випадку сукупний дохiд або збиток, ранiше вiдображений у складi iншого сукупного
доходу, включається до складу прибуткiв або збиткiв. При цьому проценти, що розраховуються за методом
ефективного вiдсотка, вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Правила

визначення справедливої вартостi застосовуються такi ж самi, як i для фiнансових активiв з переоцiнкою через
прибуток та збиток. Справедлива вартiсть фiнансових активiв, щодо яких iснує активний ринок, визначається
за поточними ставками на купiвлю. Справедлива вартiсть фiнансових активiв, щодо яких активний ринок
вiдсутнiй, визначається згiдно застосованих методик оцiнки. Такi методики базуються на даних щодо останнiх
угод, укладених на ринкових умовах, поточної ринкової вартостi подiбного фiнансового активу, а також
аналiзу дисконтованих грошових потокiв. Отриманi проценти вiд цiнних паперiв включаються у процентний
дохiд вiд цiнних паперiв у звiтi про прибутки i збитки. 4.10 Договори продажу (купiвлi) цiнних паперiв iз
зобов'язанням зворотного викупу (продажу) Договори продажу та зворотної купiвлi цiнних паперiв (договори
"репо") вiдображаються у звiтностi як забезпеченi операцiї фiнансування. Цiннi папери, реалiзованi за
договорами "репо", продовжують вiдображатись у звiтi про фiнансовий стан i рекласифiкуються у категорiю
цiнних паперiв, переданих у заставу за договорами "репо", у разi наявностi у контрагента права на продаж або
повторну заставу цих цiнних паперiв. Вiдповiднi зобов’язання включаються до складу заборгованостi перед
кредитними установами або клiєнтами. Придбання цiнних паперiв за договорами зворотного продажу
(зворотного "репо") вiдображається у складi заборгованостi iнших банкiв або кредитiв клiєнтам, залежно вiд
ситуацiї. Рiзниця мiж цiною продажу i цiною зворотної купiвлi розглядається як проценти i нараховується
протягом строку дiї договорiв "репо" за методом ефективної ставки дохiдностi. Цiннi папери, переданi на
умовах позики контрагентам, продовжують вiдображатися в звiтi про фiнансовий стан. Цiннi папери, залученi
на умовах позики, визнаються у звiтi про фiнансовий стан тiльки при реалiзацiї третiм особам i
вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, як результат вiд операцiй з торгiвлi
цiнними паперами. Зобов’язання щодо їх повернення вiдображається за справедливою вартiстю в складi
зобов’язань за торговими операцiями. 4.11 Фiнансовi активи утримуванi до погашення Непохiднi фiнансовi
активи з фiксованими або визначеними платежами та фiксованим термiном погашення класифiкуються як
утримуванi до погашення у випадку, якщо Банк має намiр та змогу утримувати їх до погашення. Iнвестицiї, якi
Банк має намiр утримувати протягом невизначеного термiну, не включаються до цiєї категорiї. Придбанi
борговi цiннi папери вiдображаються в бухгалтерському облiку в розрiзi таких складових: номiнальна вартiсть,
дисконт або премiя, сума накопичених процентiв на дату придбання. Витрати на операцiї, здiйсненi пiд час
придбання боргових цiнних паперiв, включаються у вартiсть придбання та вiдображаються за рахунками з
облiку дисконту (премiї). Пiсля первiсного визнання борговi цiннi папери в портфелi до погашення на дату
балансу вiдображаються за їх амортизованою собiвартiстю. Банк визнає дохiд та здiйснює амортизацiю
дисконту (премiї) за борговими цiнними паперами iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Банк
оцiнює свiй намiр i можливiсть утримувати цiннi папери до погашення при їх придбаннi i на кiнець кожного
наступного звiтного перiоду. Борговi цiннi папери в портфелi Банку до погашення пiдлягають перегляду на
зменшення їх корисностi. Зменшення корисностi цiнних паперiв у портфелi банку до погашення
вiдображається в бухгалтерському облiку шляхом формування резерву на суму перевищення балансової
вартостi цiнних паперiв над поточною вартiстю оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за
первiсною ефективною ставкою вiдсотка (тобто за ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою пiд час
первiсного визнання). За цiнними паперами в портфелi банку до погашення банк визнає процентнi доходи, у
тому числi у виглядi амортизацiї дисконту (премiї) iз застосуванням принципу нарахування та методу
ефективної ставки вiдсотка. У разi продажу значної суми iнвестицiй, утримуваних до погашення, цiннi папери
з портфеля Банку до погашення переводяться в портфель на продаж. У такому разi Банк анулює портфель до
погашення шляхом переведення залишку iнвестицiй в портфель на продаж. 4.12 Основнi засоби Основнi
засоби оприбутковуються за первiсною вартiстю - iсторичною (фактичною) собiвартiстю основних засобiв у
виглядi суми грошових коштiв або справедливої вартостi iнших активiв, сплачених (переданих), витрачених
для придбання (створення) основних засобiв . Первiсна вартiсть також включає у себе усi витрати, що
пов’язанi з доставкою, установкою, введенням в експлуатацiю об’єкта основних засобiв. Балансова вартiсть
придбаних основних засобiв визначається як сума вартостi покупки та iнших витрат, прямо пов’язаних iз
придбанням та пiдготовкою даних активiв до експлуатацiї. У вартiсть придбання активiв (первiсна вартiсть)
включаються всi витрати, пов’язанi з придбанням (цiна придбання, в тому числi ввiзне мито, непрямi податки,
якщо вони не вiдшкодовуються банку), доставкою, установкою, монтажем, налагодженням та введенням їх в
експлуатацiю. Адмiнiстративнi та iншi витрати, якi не належать безпосередньо до витрат на придбання об’єкта
чи доведення його до робочого стану, не включаються до первiсної вартостi цього об’єкта. Пiсля первiсного
визнання об'єкта основних засобiв як активу його облiк надалi здiйснюється за первiсною вартiстю
(собiвартiстю) з вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення їх корисностi у разi виникнення
подiй чи обставин, якi б вказували на ймовiрнiсть того, що балансову вартiсть цього активу буде неможливо
вiдшкодувати повнiстю. Банк не здiйснює облiк основних засобiв за переоцiненою вартiстю. Нарахування
амортизацiї активу починається, коли актив стає придатним для використання, експлуатацiї. Амортизацiї
пiдлягає первiсна вартiсть об’єкта основного засобу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна
вартiсть об’єктiв основних засобiв та їх компонентiв переглядається як мiнiмум на кiнець кожного звiтного
року. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом щомiсячно протягом очiкуваних строкiв корисної

експлуатацiї активiв. Норми нарахування амортизацiї та строки корисного використання встановлюються
наступнi: Групи основних засобiв Норма нарахування амортизацiї, за рiк Строк використання, рокiв Земельнi
дiлянки Строк корисного використання необмежений Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 2% 50
Машини та обладнання: - телекомунiкацiйне обладнання та системи зв’язку 20% 5 - комп’ютери та
комп’ютерне обладнання 33.3% 3 Транспортнi засоби 25% 4 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 25% 4
Iншi основнi засоби 25% 4 Iншi необоротнi матерiальнi активи 100% 1 Амортизацiю активу припиняють на
одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або
на дату, з якої припиняють визнання активу. Залишкова вартiсть, строки корисної експлуатацiї та методи
нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються за
необхiдностi. Витрати на ремонтно-вiдновлювальнi роботи вiдображаються у складi загальноадмiнiстративних
витрат у перiодi, в якому такi витрати були понесенi, крiм випадкiв, коли такi витрати пiдлягають капiталiзацiї.
В разi збiльшення вартостi основного засобу внаслiдок його полiпшення вартiсть такого збiльшення пiдлягає
амортизацiї протягом термiну, що залишився до кiнця визначеного термiну корисного використання
основного об’єкта. В разi, якщо внаслiдок такого доопрацювання може збiльшитись термiн корисного
використання основного засобу, вiн може бути збiльшений за рiшенням комiсiї, оформленим вiдповiдним
документом (актом або протоколом). Малоцiннi та швидкозношуванi необоротнi матерiальнi активи (вартiстю
не бiльше 6 000 грн.), що використовуються протягом строку не бiльше одного року, не пiдлягають
амортизацiї. Витрати на придбання таких активiв визнаються за вiдповiдними рахунками витрат Банку.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну корисного використання
вiдповiдного орендованого активу. Витрати на ремонтнi та вiдновлювальнi роботи включаються до
операцiйних витрат на момент їх здiйснення, якщо вони не вiдповiдають критерiям капiталiзацiї. ? 4.13
Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи оприбутковуються на баланс за первiсною (iсторичною) вартiстю.
Первiсна вартiсть придбаного нематерiального активу складається з вартостi придбання (з вирахуванням
торговельних знижок), мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат,
безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, придатного для використання за
призначенням. Пiсля первiсного визнання нематерiального активу його облiк надалi здiйснюється за
первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi. Банк не здiйснює облiк нематерiальних активiв за переоцiненою вартiстю. Амортизацiя
нематерiальних активiв проводиться щомiсяця за прямолiнiйним методом. Строк корисного використання та
лiквiдацiйна вартiсть визначається при придбаннi (створеннi) нематерiального активу. Нематерiальнi активи
мають обмеженi або невизначенi строки корисної служби. Строки та порядок амортизацiї нематерiальних
активiв з обмеженим строком корисної служби аналiзуються принаймнi щорiчно наприкiнцi кожного
фiнансового року. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не амортизуються.
Такi активи перевiряються на зменшення корисностi шляхом порiвняння суми його очiкуваного
вiдшкодування з його балансовою вартiстю: щорiчно, та кожного разу, коли є ознака можливого зменшення
корисностi нематерiального активу. Для нематерiальних активiв встановлюються норми амортизацiї та строки
корисного використання вiд 2 до 5 рокiв. У випадку, коли умови використання нематерiальних активiв
нестандартнi та можливий строк використання не спiвпадає з зазначеним вище, строк використання
встановлюється спецiально призначеною комiсiєю по введенню в експлуатацiю основних засобiв та
нематерiальних активiв i фiксується в актi приймання-передачi в експлуатацiю в установленiй формi. В разi
збiльшення вартостi нематерiального активу вартiсть такого збiльшення пiдлягає амортизацiї протягом
термiну, що залишився до кiнця визначеного термiну корисного використання основного нематерiального
активу. В разi, якщо внаслiдок такого доопрацювання може збiльшитись термiн корисного використання
нематерiального активу, вiн може бути збiльшений за рiшенням постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї,
оформленим вiдповiдним документом (актом або протоколом). Балансова вартiсть необоротних активiв
переглядається на предмет зменшення їх корисностi у разi виникнення подiй чи обставин, якi б вказували на
ймовiрнiсть того, що балансову вартiсть цього активу буде неможливо вiдшкодувати повнiстю. 4.14
Оперативний лiзинг (оренда), за яким банк виступає лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем Оренда
класифiкується, як оперативна , якщо умовами договору не передбачається передавання орендарю всiх ризикiв
та вигiд щодо володiння активом. Класифiкацiя оренди здiйснюється за кожним орендним договором в
залежностi вiд економiчної сутностi, а не юридичної форми договору. Якщо орендар та орендодавець
досягають угоди про змiну умов оренди в такiй мiрi, що це змiнить класифiкацiю оренди, то переглянута
оренда враховується як новий договiр. Змiни в оцiнках строку корисної експлуатацiї чи залишкової вартостi
орендованого активу, а також змiни, спричиненi неплатоспроможнiстю орендаря, не призводять до перегляду
класифiкацiї оренди з метою облiку. Банк здiйснює операцiї з надання основних засобiв в оперативний лiзинг,
а саме частини будiвлi Банку. Банк класифiкує оренду для визначення операцiй як оперативний лiзинг
(оренда), якщо нi один з нижче наведених критерiїв, окремо або в поєднаннi, не виконуються: - наприкiнцi
строку дiї лiзингу (оренди) право власностi або iншi речовi права на актив переходять до лiзингоодержувача; лiзингоодержувач має право на купiвлю цього активу за цiною, яка значно нижча вiд справедливої вартостi на
дату реалiзацiї цього права, а на початку строку лiзингу (оренди) є обґрунтована впевненiсть у тому, що це

право буде реалiзовано; - строк дiї лiзингу (оренди) становить бiльшу частину строку корисного використання
активу навiть за умови, що право власностi не передаватиметься; - на початку строку дiї лiзингу (оренди)
теперiшня вартiсть мiнiмальних лiзингових (орендних) платежiв має бути не меншою, нiж справедлива
вартiсть активу, переданого в лiзинг (оренду); - активи, переданi в лiзинг (оренду), мають спецiалiзований
характер, тобто лише лiзингоодержувач може користуватися ними без суттєвих модифiкацiй. Орендний дохiд
за договорами операцiйної оренди рiвномiрно вiдображається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний
дохiд протягом строку оренди у складi iнших операцiйних доходiв. За оперативним лiзингом (орендою) активи
вiдображаються на балансi лiзингодавця. 4.15 Похiднi фiнансовi iнструменти Банк визначає фiнансовi
iнструменти як похiднi (деривативи), якi мають такi характеристики: - їх вартiсть змiнюється у вiдповiдь на
змiну встановленої ставки вiдсотка, цiни фiнансового iнструменту, цiни споживчих товарiв, валютного курсу,
iндексу цiн чи ставок, показника кредитного рейтингу чи iндексу кредитоспроможностi або подiбної змiнної; вони не вимагають початкових чистих iнвестицiй або вимагають початкових чистих iнвестицiй менших, нiж
тi, що були б потрiбнi для iнших типiв контрактiв, якi мають подiбну реакцiю на змiни ринкових умов; - якi
погашаються на майбутню дату. Похiднi фiнансовi iнструменти Банк класифiкує як похiднi фiнансовi
iнструменти в торговому портфелi банку. Усi похiднi фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються за
справедливою вартiстю. Витрати на операцiї визнаються за рахунками витрат пiд час їх первiсного визнання.
Витрати на операцiї не включають дисконт або премiю за форвардними та опцiонними контрактами.
Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв, крiм опцiонiв, на дату операцiї дорiвнює нулю.
Справедлива вартiсть опцiонiв на дату операцiї дорiвнює премiї опцiонiв, яка вiдображається за балансовими
рахунками з облiку опцiонiв. Надалi похiднi фiнансовi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю без
будь-яких витрат на операцiї. Переоцiнка таких операцiй у торговому портфелi до дати розрахунку
здiйснюється щоденно та вiдображається в балансi (окремо активи та зобов’язання) проти валютообмiнного
курсу “форвард”, що розраховується за прийнятим алгоритмом з використанням ринкових даних. На дату
розрахунку зазначена переоцiнка списується та визначається торговий результат як за звичайною
валютообмiнною операцiєю. Вiдповiдно до вимог МСБО 39 вбудований похiдний iнструмент вiдокремлюється
вiд основного договору та облiковується як похiдний iнструмент, крiм випадкiв, коли вбудований iнструмент
тiсно пов’язаний з основним договором. Якщо вбудований похiдний iнструмент вiдокремлюється, то основний
договiр облiковується згiдно з загальними вимогами щодо класифiкацiї, а похiдний iнструмент - за
справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки через прибути або збитки, якщо вiн не призначений
iнструментом хеджування. У випадках, коли неможливо окремо оцiнити вбудований похiдний iнструмент нi
на дату придбання, нi на наступну дату фiнансової звiтностi, то весь гiбридний (комбiнований) контракт
визначається за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. ? 4.16 Залученi
кошти Залученi кошти складаються з коштiв банкiв (ЛОРО рахунки, отриманi кредити, залученi депозити),
коштiв юридичних та фiзичних осiб (поточнi рахунки, залученi депозити). Банк первiсно оцiнює та вiдображає
в бухгалтерському облiку фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю, збiльшеною на суму витрат на
операцiї. Пiсля первiсного визнання Банк вiдображає в бухгалтерському облiку фiнансовi зобов’язання на
кожну наступну дату балансу за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Витрати за залученими коштами визнаються за принципами нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат i
вiдображаються в звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, коли визнання зобов’язань
припиняється, а також у процесi амортизацiї. Банк не здiйснював випуск власних боргових цiнних паперiв.
4.17 Резерви за зобов'язаннями Резерви за умовними зобов'язаннями визнаються, коли Банк має поточне
юридичне або конструктивне зобов’язання, яке виникло в результатi минулих подiй, i ймовiрно, що для
погашення цього зобов’язання потрiбне використання ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди,
причому розмiр таких зобов’язань можна достовiрно оцiнити. Резерви за умовними зобов’язаннями
оцiнюються у вiдповiдностi до МСБО 37 "Резерви, умовнi зобов’язання та умовнi активи" (надалi – МСБО 37),
який вимагає застосування оцiнки та судження керiвництва. Умовнi зобов’язання не визнаються у звiтi про
фiнансовий стан, але розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв, коли
ймовiрнiсть вибуття ресурсiв у результатi погашення є незначною. Умовний актив не визнається у звiтi про
фiнансовий стан, але розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi у тому випадку, коли iснує
вiрогiднiсть надходження економiчних вигiд. Резерви за зобов’язаннями кредитного характеру (наданими
фiнансовими гарантiями, акредитивами, зобов’язаннями з кредитування) визнаються на пiдставi аналiзу
аналогiчно до кредитiв та заборгованостi клiєнтiв. Фiнансовi гарантiї є безвiдкличними зобов’язаннями
здiйснювати платежi у разi невиконання клiєнтами своїх зобов’язань перед третiми сторонами i несуть в собi
такий самий ризик, як i кредити. Договори фiнансової гарантiї первiсно визнаються за справедливою вартiстю,
а потiм переоцiнюються за найбiльшою з двох величин – суми, визначеною вiдповiдно до МСБО 37, або
первiсно визнаної в облiку суми, за мiнусом якщо необхiдно, накопиченої амортизацiї у вiдповiдностi з МСБО
18 "Виручка". Для визначення суми резервiв за зобов’язаннями використовується метод найкращої оцiнки
витрат на звiтну дату, який для великої кiлькостi угод визначається комбiнацiєю визначеної суми витрат i
вiрогiдностi їх понесення. Оцiнка результатiв та витрат вимагає застосування оцiнки та судження керiвництва,
доповнених досвiдом здiйснення подiбних операцiй. 4.18 Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток

– це сума витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється
вiдповiдно до податкового законодавства України. Банк здiйснює нарахування поточного податку на прибуток
щомiсяця. Пiсля подання податкової декларацiї проводиться коригування нарахованого податку на прибуток.
Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд облiкового прибутку, вiдображеного у звiтi про прибутки i
збитки та iнший сукупний дохiд, оскiльки не включає статей доходiв або витрат, якi оподатковуються або
вiдносяться на витрати в iншi перiоди, а також виключає статтi, якi не оподатковуються i не вiдносяться на
витрати в цiлях оподаткування. Вiдстроченi податковi зобов'язання та податковi активи визнаються один раз
на рiк станом на кiнець звiтного року. Вiдстрочений податковий актив та зобов’язання визначаються за
ставками податку, що будуть застосовуватись протягом перiоду реалiзацiї активу чи врегулювання
зобов’язання на пiдставi законодавства, яке набуло або фактично набуло сили на звiтну дату. Вiдстрочений
податок розраховується з використанням балансового методу за всiма тимчасовими рiзницями мiж сумами
активiв та зобов`язань, якi використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, та сумами, якi використовуються
для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податковий актив визнається, якщо очiкується отримання в
майбутньому оподаткованого прибутку, по вiдношенню до якого можуть бути використанi невикористанi
податковi збитки та вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визнаються й
оцiнюються окремо, але вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан згорнуто. Вiдстрочений податок
вiдображається в звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Розрахунок поточного податку та
вiдстроченого податку на прибуток здiйснювався виходячи iз дiючої базової ставки оподаткування 18%. Крiм
цього, в Українi iснують рiзнi операцiйнi податки, що застосовуються до дiяльностi Банку. Цi податки
вiдображаються в складi адмiнiстративних та операцiйних витрат. Вiдстроченi податковi активи та
зобов'язання не дисконтуються. 4.19 Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) Статутний капiтал
складається зi сплачених грошовими внесками учасникiв Банку вартостi акцiй в розмiрi, визначеному
статутом. Емiсiйний дохiд складається з суми перевищення коштiв, отриманих Банком вiд первинної емiсiї
(випуску) власних акцiй над номiналом таких акцiй. Простi акцiї та некумулятивнi привiлейованi акцiї, що не
пiдлягають погашенню, дивiденди за якими сплачуються за вiдповiдним рiшенням, вiдображаються у складi
капiталу. Витрати на оплату послуг третiм сторонам, безпосередньо пов’язанi з випуском нових акцiй,
вiдображаються у складi капiталу як зменшення суми, отриманої в результатi даної емiсiї. Дивiденди на простi
акцiї визнаються як зменшення капiталу в тому перiодi, в якому вони були оголошенi. 4.20 Привiлейованi акцiї
Привiлейованi акцiї можуть бути кумулятивними й некумулятивними, конвертованими й неконвертованими,
вiдкличними й невiдкличними, з фiксованою ставкою й нефiксованою, з пайовою участю або без такої.
Привiлейована акцiя засвiдчує такi права її власника: на одержання дивiдендiв, як правило, фiксованих, що
виплачуються незалежно вiд результатiв дiяльностi акцiонерного товариства; переважне право (порiвняно iз
власниками звичайних акцiй); на першочергове одержання дивiдендiв; на прiоритетну участь у розподiлi
майна акцiонерного товариства за його лiквiдацiї (якщо цей прiоритет передбачено умовами випуску акцiй).
Виплата дивiдендiв на привiлейованi акцiї здiйснюється в розмiрi отриманого акцiонерним товариством
прибутку. Якщо прибуток у вiдповiдному роцi був недостатнiм, то виплата дивiдендiв на привiлейованi акцiї
здiйснюється з резервного фонду, коли ж розмiр дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам на простi акцiї,
значно перевищує фiксований розмiр дивiдендiв на привiлейованi акцiї, власникам останнiх можуть
доплачувати вiдповiдну суму. За лiквiдацiї акцiонерного товариства власник привiлейованої акцiї одержує
пропорцiйну частину майна цього товариства в передостанню чергу, тобто пiсля розрахунку емiтента з
державою, кредиторами i трудовим колективом (власник звичайної акцiї одержує свою частку останнiм).
Привiлейована акцiя передбачає, що дивiденди на неї не залежать вiд результатiв дiяльностi акцiонерного
товариства. Вона забезпечує iнвесторовi фiксований дохiд, котрий емiтент зобов’язаний виплатити незалежно
вiд того, чи вiн отримав прибуток за минулий господарський рiк чи нi. Привiлейованi акцiї не можуть бути
випущенi на суму, що перевищує 10% статутного фонду акцiонерного товариства, порядок переважного права
на одержання дивiдендiв визначається умовами випуску. За можливiстю накопичення невиплачених
дивiдендiв привiлейованi акцiї подiляються на кумулятивнi й некумулятивнi. Бiльшiсть привiлейованих акцiй
мають властивiсть кумуляцiї (cumulatio — накопичення) дивiдендiв, що надає цим акцiям пiдвищеної
надiйностi. Пiдставою для такого привiлею є правило: дивiденди, котрi не були виплаченi акцiонерам
протягом певного перiоду (навiть протягом кiлькох рокiв) все одно накопичуються й нараховуються
власникам привiлейованих акцiй. Вони отримають дохiд у наступному роцi за пропущеним (пропущеними), i
цей дохiд складатиметься iз суми дивiдендiв, нарахованих за всi пропущенi роки, iнакше кажучи, в однiй
виплатi акумулюються кiлька дивiдендiв. Натомiсть власники некумулятивних привiлейованих акцiй
втрачають свiй дохiд за будь-який час, протягом якого не оголошувалася виплата дивiдендiв. Некумулятивна
акцiя не дає змоги приєднати невиплаченi дивiденди до дивiдендiв наступних рокiв. В статутному капiталi
Банку числиться 3 300 тис. штук привiлейованих акцiй вартiстю 15 037.59 грн. кожна, данi акцiї є
некумулятивними, дивiденди на них, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, не виплачувались.
4.21 Визнання доходiв i витрат Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй
звiтностi пiд час їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв. Доходи i
витрати визнаються за кожним видом дiяльностi Банку (операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової). Критерiї

визнання доходiв i витрат застосовуються окремо до кожної операцiї Банку. Кожний вид доходiв i витрат
вiдображається в бухгалтерському облiку окремо. У результатi використання активiв Банку iншими сторонами
доходи визнаються у виглядi: - процентiв – плати за використання грошових коштiв чи еквiвалентiв грошових
коштiв або сум заборгованих учаснику банкiвської групи; - роялтi – плати за використання довгострокових
активiв учасника банкiвської групи (наприклад патентiв, торгових знакiв, авторських прав та комп’ютерних
програм); - дивiдендiв - розподiлу прибутку власникам iнвестицiй у капiтал пропорцiйно до їхнiх внескiв
капiталу. Доходи i витрати визнаються за таких умов: - визнання реальної заборгованостi за активами та
зобов'язаннями Банку; - фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути
точно визначений. Доходи i витрати, що виникають у результатi операцiй, визначаються договором мiж її
учасниками або iншими документами, оформленими згiдно з вимогами чинного законодавства України. Дохiд
визнається на такiй основi: а) вiдсотки визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка,
наведеного в МСБО 39; б) роялтi визнаються на основi принципу нарахування згiдно iз сутнiстю вiдповiдної
угоди; в) дивiденди визнаються, коли встановлюється право акцiонера на отримання виплати. Умовою
визнання процентiв i роялтi є iмовiрнiсть отримання економiчної вигоди, а дивiдендiв - достовiрно оцiнений
дохiд. Проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з
бази їх нарахування та строку користування вiдповiдними активами. Витрати визнаються одночасно зi
зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу (за
винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати
можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням
доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигiд протягом
кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi (наприклад,
амортизацiя) мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Витрати Банком визнаються у виглядi процентних та
комiсiйних витрат; витрат на формування резервiв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi активiв;
iнших операцiйних витрат; загальноадмiнiстративних витрат; витрат з податку на прибуток. Витрати, якi
неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду,
у якому вони були здiйсненi. За операцiями з торгiвлi фiнансовими iнструментами прибутки та збитки
визнаються за наявностi таких умов: - покупцевi переданi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на
активи; - Банк не здiйснює подальше управлiння та контроль за реалiзованими активами; - сума доходу може
бути достовiрно визначена; - є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних
вигiд Банку; - витрати, пов'язанi iз цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Якщо дохiд вiд надання
послуг не може бути достовiрно оцiнений, то вiн визнається в розмiрi здiйснених витрат, що пiдлягають
вiдшкодуванню. Доходи визнаються в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або пiдлягають
отриманню. У разi вiдстрочення платежу, унаслiдок чого виникає рiзниця мiж справедливою вартiстю та
номiнальною сумою грошових коштiв або їх еквiвалентiв, якi пiдлягають отриманню за наданi послуги та iншi
активи, така рiзниця визнається доходом у виглядi процентiв. Для визнання доходiв у фiнансовiй звiтностi
необхiдне дотримання наступних критерiїв: Для всiх фiнансових iнструментiв, врахованих за амортизованою
вартiстю, а також для процентних фiнансових iнструментiв, що класифiкуються як фiнансовi активи за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток або фiнансовi активи, наявнi для продажу, процентнi
доходи чи витрати вiдображаються за ефективною процентною ставкою, що є ставкою, яка точно дисконтує
очiкуванi майбутнi виплати та надходження протягом очiкуваного строку служби фiнансового iнструмента чи
бiльш короткого перiоду, де це можливо застосувати, до чистої балансової вартостi 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. Суми комiсiй, що включаються до вартостi фiнансового
iнструменту, визнаються дисконтом або премiєю. У випадку, коли комiсiї, що включаються до вартостi
фiнансового iнструменту, сплачуються при виникненнi зобов’язань надати такий фiнансовий iнструмент, їх
вартiсть починає амортизуватися з дати визнання фiнансового iнструменту на балансових рахунках. 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
процентної ставки, 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, процентнi доходи продовжують визнаватись з використанням
первiсної ефективної процентної ставки на основi нової балансової вартостi. ? Облiк процентних доходiв та
витрат Процентнi доходи та витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку за принципом нарахування та
вiдповiдностi звiтних перiодiв вiдповiдно до умов укладених договорiв. Нарахування процентних доходiв та
витрат здiйснюється: - на щоденнiй основi в автоматичному режимi; - в останнiй робочiй день кожного мiсяця
та на дату сплати процентних доходiв та витрат вручну, якщо нарахування не здiйснюється в автоматичному
режимi. Нарахування процентних доходiв та витрат в останнiй робочий день мiсяця вiдбувається за перiод по
останнiй календарний день цього мiсяця включно. При списаннi (частковому списаннi) фiнансового активу

або групи аналогiчних фiнансових активiв у результатi збитку вiд зменшення корисностi, процентний дохiд
визнається з використанням процентної ставки, яка використовувалась для дисконтування майбутнiх
грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд зменшення корисностi. Коли iснує ймовiрнiсть, що зобов’язання з
кредитування призведе до виникнення кредиту, плата за зобов’язання з кредитування разом з вiдповiдними
прямими витратами визнається як коригування ефективної ставки вiдсотка наданого кредиту. Якщо
малоймовiрно, що кредитну лiнiю буде використано, тодi комiсiйнi визнаються як дохiд на пропорцiйнiй часу
основi протягом перiоду чинностi зобов’язання. Облiк комiсiйних доходiв та витрат Комiсiйнi доходи
роздiляються на такi двi категорiї: - Комiсiйнi доходи, отриманi за надання послуг протягом певного перiоду
Комiсiї, отриманi вiд надання послуг протягом певного перiоду, нараховуються протягом цього перiоду. Такi
статтi включають комiсiйнi доходи та винагороди за управлiння активами, вiдповiдальне зберiгання та iншi
управлiнськi та консультацiйнi послуги. Комiсiї за зобов’язаннями з надання кредитiв, що, ймовiрно, будуть
використанi, та iншi комiсiї, пов’язанi з наданням кредитiв, переносяться на наступнi перiоди (разом iз будьякими додатковими витратами) та визнаються як коригування ефективної процентної ставки за кредитом. Комiсiйнi доходи вiд надання послуг з проведення операцiй Комiсiї, отриманi за проведення або участь у
переговорах щодо здiйснення операцiї вiд iменi третьої сторони, наприклад, укладення угоди про придбання
акцiй чи iнших цiнних паперiв, або придбання чи продаж компанiї, визнаються пiсля завершення вiдповiдної
операцiї. Комiсiя або частина комiсiї, пов’язана з певними показниками доходностi, визнається пiсля
дотримання вiдповiдних критерiїв. Визначення характеру комiсiї проводиться в перiод розробки фiнансового
iнструменту та розробки тарифу щодо надання певних послуг. При цьому, якщо комiсiя може бути
вiдокремлена вiд складу фiнансового iнструменту, вона має визнаватися у складi комiсiйних доходiв/витрат.
Комiсiї, що вiдносяться до складу фiнансового iнструменту та визнаються вiдповiдно до розрахованої
ефективної процентної ставки по фiнансовому iнструменту, визнаються у складi процентних доходiв та
витрат. Сума винагороди або компоненти винагороди, пов’язанi з певними видами дiяльностi, визнаються
пiсля перевiрки дотримання вiдповiдних критерiїв. Прибутки (збитки) вiд торговельних операцiй - результат
(прибуток чи збиток) вiд операцiй з купiвлi-продажу рiзних фiнансових iнструментiв. У тому числi за
операцiями з цiнними паперами, за операцiями з iноземною валютою Банк визнає прибутки та збитки: вiд
реалiзацiї фiнансових iнвестицiй; вiд змiн в оцiнцi (переоцiнцi) iнвестицiй до справедливої вартостi; вiд
результату переоцiнки активiв i зобов'язань в iноземнiй валютi у разi змiни офiцiйного курсу гривнi до
iноземних валют. Витрати на формування спецiальних резервiв Банку - це витрати на покриття можливих
збиткiв вiд зменшення корисностi активiв Банку та списання безнадiйних активiв. Витрати на утримання
персоналу. Витрати на заробiтну плату, внески до загальнодержавних соцiальних фондiв, оплачуванi щорiчнi
вiдпустки, виплати за листками непрацездатностi, премiї, а також негрошовi винагороди нараховуються в тому
роцi, у якому вiдповiднi послуги надавалися працiвниками. В складi витрат на утримання персоналу
вiдображаються витрати на формування резервiв на оплату вiдпусток та виплату премiй. Облiк iнших доходiв
та витрат (iнших небанкiвських операцiйних доходiв та витрат) здiйснюється по аналогiї до комiсiйних
доходiв та витрат з дотриманням принципу вiдповiдностi перiодiв, до яких вiдносяться сплаченi доходи чи
витрати. Так, зокрема, в разi сплати витрат, що вiдносяться до одного або декiлькох наступних перiодiв
(наприклад, витрати на пiдписку, страхування, сплату членських внескiв, вiдпускнi за наступнi мiсяцi тощо),
вони вiдображаються на рахунках витрат майбутнiх перiодiв з наступним рiвномiрним щомiсячним
вiднесенням на рахунки витрат. Податок на прибуток - операцiйнi витрати банку, пов'язанi iз сплатою податку
вiдповiдно до чинного законодавства України та з урахуванням вимог мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку щодо визнання вiдстрочених податкових зобов'язань та податкових активiв. 4.22
Переоцiнка iноземної валюти Функцiональною валютою Банку є валюта первинного економiчного
середовища, в якому працює Банк. Функцiональною валютою i валютою подання звiтностi є нацiональна
валюта України – гривня. Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються у валютi подання шляхом перерахунку
суми в iноземнiй валютi iз застосуванням офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют на дату визнання
активiв, зобов’язань, власного капiталу, доходiв i витрат. Всi активи та зобов’язання в iноземнiй валютi
вiдображаються в балансi з дотриманням розмежування їх на монетарнi та немонетарнi статтi. Монетарнi
статтi в iноземнiй валютi враховуються в облiку в iноземнiй валютi i в валютi України за курсом НБУ на дату
їх здiйснення та переоцiнюються при змiнi офiцiйного курсу з метою вiдображення в звiтностi. До монетарних
статей, зокрема, належить заборгованiсть, що пiдлягає сплатi або отриманню за отриманi (наданi) необоротнi
активи, роботи, послуги; процентнi та комiсiйнi доходи та витрати майбутнiх перiодiв, пов’язанi з здiйсненням
операцiйної банкiвської дiяльностi; нарахованi резерви в iноземнiй валютi; всi цi статтi пiдлягають переоцiнцi
в зв’язку iз змiною курсу. Немонетарнi статтi, тобто статтi, для яких заключна операцiя не пов’язана з рухом
коштiв та їх еквiвалентiв, вiдображаються в облiку в гривнi шляхом перерахування за офiцiйним валютним
курсом на дату сплати авансу в разi придбання запасiв, необоротних активiв, отримання робiт, послуг, або на
дату одержання авансу в разi надання послуг, виконання робiт, реалiзацiї немонетарних активiв. Таким чином,
доходи та витрати, що виникають в зв’язку iз закриттям немонетарної статтi, вiдображаються по курсу, що
дiяв на дату руху грошових коштiв. Прибутки та збитки в результатi перерахунку операцiй в iноземнiй валютi
вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, як результат вiд операцiй в iноземнiй

валютi – курсовi рiзницi. У звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд доходи та витрати за
iнструментами в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом, який дiє на дату виникнення таких
доходiв та витрат, вiдповiдно до принципу вiдповiдностi доходiв та витрат. Для цiлей складання фiнансової
звiтностi Банку обмiннi операцiї типу "том" i "спот" облiковуються на дату розрахунку. Обмiннi операцiї типу
"форвард" облiковуються за позабалансовими рахунками. Переоцiнка таких операцiй у торговому портфелi
виконується щоденно з визнанням її на балансi проти валютообмiнного курсу "форвард". У звiтi про
фiнансовий стан активи та зобов’язання в iноземнiй валютi вiдображаються за офiцiйними курсами
Нацiонального банку за станом на кiнець року. Для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi використовувалися
такi основнi обмiннi курси (за одиницю): Валюта 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Долари США
28.067223 27.190858 Євро 33.495424 28.422604 Якщо прибуток або збиток за немонетарною статтею
визнається у iншому сукупному доходi, будь-який компонент валюти цього прибутку чи збитку
визнаватиметься у iншому сукупному доходi. Коли прибуток або збиток за немонетарною статтею визнається
в прибутку або збитку, то будь-який валютний компонент цього прибутку або збитку визнається у прибутку
або збитку. 4.23 Виплати працiвникам та пов’язанi з ними вiдрахування Виплати працiвникам визнаються як:
зобов’язання, якщо працiвник надав послугу в обмiн на виплати, якi будуть сплаченi в майбутньому; витрати,
якщо Банк споживає економiчну вигоду, що виникає внаслiдок послуги, наданої працiвником в обмiн на
виплати працiвникам. Виплати працiвникам включають: a. короткостроковi виплати працiвникам, такi як
заробiтна плата працiвникам та службовцям, внески на соцiальне забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та
тимчасова непрацездатнiсть, участь у прибутку та премiї (якщо вони пiдлягають сплатi протягом дванадцяти
мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду), а також негрошовi пiльги (такi як медичне обслуговування, надання житла,
автомобiлiв, а також надання безкоштовних чи субсидованих товарiв або послуг) для теперiшнiх працiвникiв;
b. виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, такi як пенсiї, iншi види пенсiйного забезпечення, страхування
життя та медичне обслуговування по закiнченнi трудової дiяльностi; c. iншi довгостроковi виплати
працiвникам, включаючи додаткову вiдпустку за вислугу рокiв або оплачувану академiчну вiдпустку, виплати
з нагоди ювiлеїв чи iншi виплати за вислугу рокiв, виплати за тривалою непрацездатнiстю, а також отримання
частки прибутку, премiї та вiдстрочену компенсацiю, якщо вони не пiдлягають сплатi повнiстю протягом
дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду; d. виплати при звiльненнi. Виплати працiвникам включають
виплати, якi надаються або працiвникам, або їх утриманцям, та можуть бути наданi у формi грошових виплат
(або надання товарiв чи послуг) безпосередньо працiвникам, їхнiм дружинам /чоловiкам, дiтям чи iншим
утриманцям або iншим особам, наприклад, страховим компанiям. На зазначенi виплати нараховується єдиний
внесок на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування. З коштiв, нарахованих працiвникам,
утримуються податок на доходи фiзичних осiб та iншi вiдрахування, передбаченi законодавством України.
Нарахування витрат на утримання персоналу здiйснюються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги
надавалися працiвниками Банку. Кошти, що перераховуються у виглядi нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соцiальне страхування до Державної фiскальної служби України, визнаються
витратами Банку в мiру їх здiйснення. Пiд забезпечення оплати вiдпусток та компенсацiй за невикористанi
вiдпустки формується резерв, який складається iз суми для забезпечення виплати вiдпусток та єдиного внеску,
нарахованого на цю суму. Витрати на формування резерву на оплату вiдпусток вiдображаються у складi
витрат на утримання персоналу. ? 4.24 Iнформацiя за операцiйними сегментами Сегмент – це
вiдокремлюваний компонент Банку, який надає продукти або послуги (операцiйний сегмент), або займається
наданням продукцiї або послуг в окремому економiчному регiонi (географiчний сегмент) i зазнає ризикiв та
забезпечує прибутковiсть, вiдмiнну вiд тих, якi притаманнi iншим сегментам. Сегмент вiдображається окремо,
якщо бiльша частина його доходу створюється вiд операцiй за основною дiяльнiстю за межами сегмента й
одночасно показники його дiяльностi вiдповiдають одному з таких критерiїв: - дохiд за сегментом становить
10 % або бiльше вiд загального доходу (уключаючи банкiвську дiяльнiсть у межах сегмента); - його
фiнансовий результат (прибуток або збиток) становить не менше нiж 10 % бiльшої з двох абсолютних величин
- загальної суми прибутку або загальної суми збитку всiх сегментiв; - активи становлять 10 % або бiльше вiд
загальних активiв; - зовнiшнiй дохiд всiх визначених звiтних сегментiв має становити не менше нiж 75 %
загального доходу банку. Якщо сукупний дохiд визнаних звiтних сегментiв менше такого рiвня, то
здiйснюється видiлення додаткових сегментiв з метою досягнення зазначеного рiвня доходу, навiть якщо такi
додатковi сегменти не вiдповiдатимуть вищезазначеним критерiям (10% порiг). Якщо показники сегмента,
визначеного у внутрiшнiй звiтностi, не вiдповiдають вищезазначеним критерiям, то: - сегмент може бути
визнаний звiтним сегментом, якщо вiн має важливе значення для Банку в цiлому й iнформацiя про нього є
суттєвою; - необхiдно провести подальше об'єднання двох або кiлькох подiбних сегментiв; - показники
неподiбних сегментiв включаються до складу нерозподiлених статей, з використанням яких
узгоджуватимуться вiдповiднi показники дiяльностi звiтних сегментiв i Банку в цiлому. Основою для
розподiлу доходiв i витрат за сегментами є активнi i пасивнi операцiї, якi безпосередньо надавались
визначеним групам клiєнтiв. Перерозподiл ресурсiв вiдбувається за середньозваженою внутрiшньою
банкiвською трансфертною цiною, яка розраховується у виглядi вiдсотка, та визначає цiну на фiнансовi
ресурси в разi їх перерозподiлу мiж сегментами та центрами вiдповiдальностi в структурi Банку. Доходами

звiтного сегмента вважається дохiд, який безпосередньо вiдноситься до сегмента, та вiдповiдна частина
доходу Банку, що може бути вiднесена до сегмента вiд зовнiшньої дiяльностi або вiд операцiй мiж iншими
сегментами в межах Банку. Витратами звiтного сегмента вважаються витрати, пов’язанi з основною
дiяльнiстю сегмента, що безпосередньо вiдносяться до нього, та вiдповiдна частина витрат, що можуть бути
обґрунтовано вiднесенi до сегмента, уключаючи витрати вiд зовнiшньої дiяльностi, та витрати, пов’язанi з
iншими сегментами в межах банку. Банк здiйснює свою дiяльнiсть в одному географiчному сегментi на
територiї України, i тому звiтнiсть за географiчними сегментами не надається. 4.25 Виплати на основi акцiй
Окремi працiвники Банку беруть участь у програмi виплат у виглядi акцiй, яка на певних умовах дозволяє їм
набувати права власностi на акцiї Citigroup, Inc., а витрати, пов’язанi з цiєю програмою, розраховуються та
розподiляються Банком. Програма передбачає здiйснення iз працiвниками розрахункiв акцiями на умовах
продовження трудових вiдносин iз Банком. Визнання виплат у виглядi акцiй Банку здiйснюється згiдно з
вимогами МСФЗ 2 "Виплати на основi акцiй" (надалi – МСФЗ 2). Вiдповiдно до змiн, внесених у МСФЗ 2
щодо операцiй мiж компанiями, що входять до складу однiєї групи, якi набули чинностi з 1 сiчня 2010 року, у
своїй iндивiдуальнiй або окремiй фiнансовiй звiтностi компанiя, яка отримує послуги, вiдображає операцiю як
виплату на основi акцiй, розрахунки за якими здiйснюються або акцiями, або грошовими коштами шляхом
оцiнки: - характеру наданих винагород; - своїх власних прав та зобов’язань. Сума отриманих послуг, що
визнана Банком, може вiдрiзнятися вiд суми, визнаної групою або iншою компанiєю групи, що здiйснюють
розрахунок за операцiями на основi акцiй. Витрати Банку за виплатами у виглядi акцiй визнаються одночасно
зi збiльшенням капiталу протягом перiоду, в якому виконуються умови тривалостi трудових вiдносин iз
працiвниками. Сукупнi видатки за даною програмою визнаються на кожну звiтну дату до погашення
зобов’язання пропорцiйно перiоду, що спливає, на пiдставi найкращої оцiнки Банку кiлькостi акцiй, якi будуть
переданi у якостi винагороди. Витрати, якi вiдображають змiни накопичених видаткiв на початок i кiнець
звiтного перiоду, визнаються у якостi iнших витрат на винагороду працiвникiв. Якщо умови угод за
винагородами у виглядi акцiй, змiнюються, витрати визнаються, як мiнiмум, у тому розмiрi, якби умови
залишались незмiнними, за умови виконання первiсних умов у вiдношеннi винагороди. Крiм того, визнаються
додатковi витрати, якi збiльшують загальну справедливу вартiсть згiдно оцiнки на дату такої змiни. Якщо
виплата у виглядi акцiй анулюється, вона враховується так, якби право на неї перейшло на дату анулювання.
При цьому всi витрати у вiдношеннi до цiєї виплати визнаються негайно. 4.26 Операцiї з пов’язаними особами
Вiдповiдно до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн» пов’язаними вважаються сторони,
одна з яких має можливiсть контролювати iншу, знаходиться пiд спiльним контролем або може мати суттєвий
вплив при прийняттi операцiйних та фiнансових рiшень. При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з
пов’язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не лише юридична форма. Умови здiйснення
операцiй з пов’язаними сторонами встановлюються у момент здiйснення операцiй. Пов’язаними сторонами
для Банку є члени Наглядової Ради, Правлiння та члени їх сiмей, суб’єкти-господарювання, якi перебувають
пiд спiльним контролем. Банк оцiнює кредитнi ризики, пов’язанi з кредитуванням пов’язаних сторiн, та
управляє ними на основi нормативiв, встановлених Нацiональним банком України. До провiдного
управлiнського персоналу вiдносяться: Голова та члени Наглядової Ради, Правлiння Банку; голови Кредитного
та Тарифного комiтетiв Банку, Головний бухгалтер та його заступники, начальник департаменту внутрiшнього
аудиту. У ходi своєї звичайної дiяльностi Банк надає позики та аванси клiєнтам, залучає депозити та здiйснює
iншi операцiї з пов’язаними сторонами. 4.27 Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувалися пiд
час застосування принципiв облiкової полiтики У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво Банку
зробило такi судження, крiм облiкових оцiнок, якi мають найбiльш суттєвий вплив на суми, вiдображенi у
фiнансовiй звiтностi: Класифiкацiя цiнних паперiв Цiннi папери в портфелi Банку включають державнi
облiгацiї та депозитнi сертифiкати НБУ. При первiсному визнаннi Банк класифiкує цiннi папери як фiнансовi
активи з вiдображенням змiн справедливої вартостi як прибутку або збитку (у торговому портфелi або як iншi
фiнансовi активи з вiдображенням змiн справедливої вартостi як прибутку або збитку), фiнансовi активи,
наявнi для продажу, з вiдображенням змiн справедливої вартостi в iншому сукупному доходi. Невизначенiсть
оцiнок У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво Банку використовувало свої судження та
здiйснювало оцiнки при визначеннi сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi. Найбiльш суттєве використання
суджень та оцiнок вимагалося при визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв та резервiв пiд
зменшення корисностi кредитiв та дебiторської заборгованостi. Безперервнiсть дiяльностi Керiвництво Банку,
здiйснило оцiнку щодо його можливостi подальшої безперервної дiяльностi та впевнилось, що Банк має
ресурси для продовження дiяльностi в осяжному майбутньому. До того ж, керiвництву не вiдомо про будь-якi
значнi невизначеностi, що можуть викликати значну невпевненiсть у можливостi Банку здiйснювати
безперервну дiяльнiсть. Таким чином, складання фiнансової звiтностi було продовжено виходячи з принципу
безперервностi дiяльностi. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв У випадках, коли справедлива
вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, що облiковуються у звiтi про фiнансовий стан, не
може бути отримана шляхом спостережень за активними ринками, вона може визначатися за допомогою
набору технiк оцiнювання, що включають використання математичних моделей. Вхiднi параметри моделей
включають спостережувану ринкову iнформацiю; у випадку, коли це неможливо, для визначення справедливої

вартостi необхiдне застосування судження. Резерв пiд зменшення корисностi кредитiв та дебiторської
заборгованостi Банк регулярно проводить аналiз кредитiв i дебiторської заборгованостi на предмет зменшення
корисностi. Банк використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли
позичальник зазнає фiнансових труднощiв i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про 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, що базуються на iсторичних даних
про iсторiю збиткiв стосовно активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних
ознак зменшення корисностi за групами кредитiв i дебiторської заборгованостi. Банк використовує своє
судження при коригуваннi даних спостережень стосовно групи кредитiв або дебiторської заборгованостi для
вiдображення поточних обставин. Вiдстрочений податок Судження керiвництва необхiднi для визначення
суми вiдстроченого активу з податку на прибуток, який може бути визнаний, виходячи з вiрогiдних строкiв i
розмiру майбутнього прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, разом iз стратегiєю податкового планування.
Початкове визнання операцiй з пов’язаними сторонами. У ходi звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї з
пов’язаними сторонами. МСБО 39 вимагає облiковувати фiнансовi iнструменти при початковому визнаннi за
справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для того щоб визначити, чи
здiйснювались такi операцiї за ринковими або неринковими ставками, використовуються професiйнi
судження. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй з непов’язаними
сторонами та аналiз ефективної процентної ставки. Змiни у класифiкацiї окремих активiв та зобов’язань Банку
за статтями звiту про фiнансовий стан Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017, керiвництво переглянуло
пiдхiд до класифiкацiї коштiв в розрахунках iнших банкiв та кредиторської заборгованостi за операцiями з
купiвлi-продажу iноземної валюти для клiєнтiв банку. У фiнансовiй звiтностi за попереднi роки Банк вiдносив
вказанi кошти до iнших фiнансових зобов’язань. Оскiльки, кошти в розрахунках iнших банкiв являють собою
суми отриманi вiд банкiв для забезпечення розрахункiв за акредитивами, вони були перекласифiкованi до
коштiв банкiв з вiдповiдним вказанням сутi таких операцiй в примiтках до фiнансової звiтностi. Така змiна в
класифiкацiї призвела до збiльшення коштiв банкiв та вiдповiдного зменшення iнших фiнансових зобов’язань
на суму 15 880 тис.грн. станом на 31 грудня 2016 року. Кредиторська заборгованiсть за операцiями з купiвлiпродажу iноземної валюти являє собою суми, перерахованi клiєнтами, або суми, що пiдлягають
перерахуванню на рахунки клiєнтiв за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти згiдно з договоромдорученням. Виходячи iз економiчної сутi та прав управлiння грошовими потоками, цi кошти були
перекласифiкованi до коштiв клiєнтiв з вiдповiдним поясненням сутi операцiй в примiтках до фiнансової
звiтностi. Така змiна в класифiкацiї призвела до збiльшення коштiв клiєнтiв та вiдповiдного зменшення iнших
фiнансових зобов’язань на суму 330 895 тис. грн. станом на 31 грудня 2016 року. Також, менеджмент перевiв
дебiторську заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку iз статтi «iншi фiнансовi активи» у статтю
«iншi активи». Така змiна призвела до збiльшення iнших активiв та вiдповiдного зменшення iнших фiнансових
активiв на суму 260 тис.грн. станом на 31 грудня 2016 року. Вiдповiднi змiни в класифiкацiї мали вплив на
презентацiю звiту про рух грошових коштiв Банку за 2016 рiк як наведено у таблицi нижче: (тис. грн.)
Найменування статтi 31 грудня 2016 (попередня звiтнiсть) Вплив змiни класифiкацiї 31 грудня 2016
(перекласи- фiковано) Чисте зменшення iнших фiнансових активiв 18 413 (35) 18 378 Чисте збiльшення iнших
активiв (7 345) 35 (7 310) Чисте збiльшення коштiв iнших банкiв 142 885 4 706 147 591 Чисте збiльшення
коштiв клiєнтiв 3 297 251 (140 406) 3 156 845 Чисте зменшення iнших фiнансових зобов'язань (135 765) 135
700 (65) Змiни в презентацiї коштiв в розрахунках iнших банкiв, кредиторської заборгованостi за операцiями з
купiвлi-продажу iноземної валюти та дебiторської заборгованостi за розрахунками з працiвниками банку за
вiдповiдними статтями звiту про фiнансовий стан у спосiб, зазначений вище, за висновком управлiнського
персоналу, сприятимуть покращенню доречностi та достовiрностi подання iнформацiї у фiнансовiй звiтностi
Банку. Порiвняльна iнформацiя Порiвняльна iнформацiя в окремих примiтках до фiнансової звiтностi була
дещо змiнена задля вiдповiдностi презентацiї поточного року, у тому числi здiйсненi незначнi арифметичнi
перерахування.
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Примiтка 5 Перехiд на новi та переглянутi стандарти Для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi, наведений далi
перелiк нових або переглянутих стандартiв в перший раз стали обов'язковими для фiнансового року, що
почався 1 сiчня 2017 року (перелiк не включає iнформацiю про новi або змiненi вимоги, якi впливають на
промiжну фiнансову звiтнiсть або перше застосування МСФЗ – МСФЗ 14 Рахунки вiдстрочених тарифних
коригувань (випущений у сiчнi 2014 року) - оскiльки вони не стосуються фiнансової звiтностi Банку, складеної
за МСФЗ). • Змiни до МСФЗ 7 Iнiцiативи щодо розкриття (випущенi в сiчнi 2016 року). Змiни, що
застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, вимагають
вiд пiдприємств розкривати iнформацiю, що дозволить користувачам фiнансової звiтностi оцiнювати змiни в
зобов’язаннях, що виникають вiд здiйснення фiнансової дiяльностi. Цi змiни не мали суттєвого впливу на
рiчну фiнансову звiтнiсть Банку. • Змiни до МСБО 12 пiд назвою Визнання вiдстрочених податкових активiв
за нереалiзованими збитками (випущенi у сiчнi 2016 року) – це змiни, що застосовуються до рiчних звiтних

перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, якi роз’яснюють, що облiк вiдстрочених
податкових активiв, пов'язаний з нереалiзованими збитками за борговими iнструментами, що облiковуються за
справедливою вартiстю, мали на метi виключити рiзноманiтнiсть застосування на практицi. Цi змiни не мали
суттєвого впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Банку. • Поправки до МСФЗ 12 (Щорiчне вдосконалення
стандартiв МСФЗ за 2014-2016 рр.), випущенi в груднi 2016 р., пояснюють, що вимоги стандарту щодо
розкриття iнформацiї застосовуються до частки участi в компанiях в межах застосування МСФЗ 5 Непоточнi
активи, утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть, за винятком узагальненої фiнансової iнформацiї
щодо цих часток (тобто, параграфи B10-B16 МСФЗ 12). Цi змiни не мали впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть
Банку. Новi або змiненi стандарти, якi були виданi Радою з МСФЗ, але ще не набули чинностi для фiнансового
року, що почався 1 сiчня 2017 року Банк не застосовував наведенi далi новi або змiненi стандарти, якi були
виданi Радою з МСФЗ, але ще не набули чинностi для фiнансового року, що почався 1 сiчня 2017 року
(перелiк не включає iнформацiю про новi або змiненi вимоги, якi впливають на промiжну фiнансову звiтнiсть
або перше застосування МСФЗ, оскiльки вони не стосуються фiнансової звiтностi, складеної за МСФЗ). Банк
очiкує, що новi стандарти та змiни будуть застосованi при складаннi фiнансової звiтностi пiсля набуття ними
чинностi. Банк оцiнив, де це можливо, потенцiйний вплив всiх нових стандартiв та змiн, якi стануть чинними в
майбутнiх перiодах. Змiни у стандартах • Поправки до МСБО 28 (Щорiчнi змiни до стандартiв МСФЗ за 20142016 роки, випущенi у груднi 2016 року) - змiни, що застосовуються до рiчних перiодiв, що починаються з 1
сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати (застосування у бiльш раннiх перiодах дозволено), уточнюють, що обрання
методу оцiнки за справедливою вартiстю через прибутки або збитки для iнвестицiй в асоцiйовану компанiю
або спiльну компанiю, яку утримує венчурна компанiя, взаємний фонд, траст або iнша квалiфiкована компанiя,
дозволене для кожної iндивiдуальної iнвестицiї в асоцiйовану компанiю або спiльну компанiю пiсля
первiсного визнання. Поправки, як очiкується, не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. • Поправки
до МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть (випущенi в груднi 2016 року) - змiни, що застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiзнiше (застосування у бiльш раннiх перiодах дозволено),
уточнюють, що переведення об’єктiв до або з iнвестицiйної нерухомостi (включаючи активи, що будуються
або освоюються) здiйснюються тодi i тiльки тодi, коли є докази того, що змiна використання майна вiдбулася.
Змiни не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. • Змiни до МСФЗ 2 пiд назвою Класифiкацiя та оцiнка
транзакцiй на основi акцiй (випущенi в червнi 2016 року) – змiни, що застосовуються до рiчних звiтних
перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, роз’яснюють вплив умов надання прав на
виплати, пов’язанi з iнструментами капiталу, на оцiнку виплат на основi акцiй, розрахунки за якими
здiйснюватимуться грошовими коштами, облiк транзакцiй щодо виплат на основi акцiй (ТВОА) з
розрахунками на нетто-основi з урахуванням зобов’язань з податку на репатрiацiю, та вплив модифiкацiї
строкiв i умов ТВОА, що змiнюють класифiкацiю ТВОА з транзакцiй, розрахунки за якими здiйснюються
грошовими коштами, на транзакцiї, розрахунки за яким здiйснюється акцiями. За оцiнкою менеджменту
Банку, цi змiни не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. • Поправки до МСФЗ 4
«Застосування МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти зi стандартом МСФЗ 4 Страховi контракти» (випущенi у
вереснi 2016 року) - змiни, що застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або
пiсля цiєї дати, дають усiм страховикам можливiсть визнавати через iнший сукупний дохiд, а не як прибуток
або збиток, волатильнiсть, яка може виникнути, коли застосовується МСФЗ 9, але не застосовується МСФЗ 17.
Крiм того, суб'єктам господарювання, чиї види дiяльностi переважно пов'язанi зi страхуванням, надають
факультативне тимчасове звiльнення (до 2021 року) вiд застосування МСФЗ 9, тим самим продовжуючи
застосовувати МСБО 39 ("метод вiдстрочки"). Оскiльки Банк не випускає страхових контрактiв, змiни не
передбачають впливу на його фiнансову звiтнiсть. • Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 (випущенi у вереснi
2014 року), стосуються поточного конфлiкту мiж двома стандартами та пояснюють, що прибуток або збиток
слiд визнати повнiстю, коли транзакцiя включає в себе бiзнес, i частково, якщо вiн включає активи, якi не
становлять бiзнес. Дата набрання чинностi, первiсно встановлена для рiчних перiодiв, що починаються з 1
сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, була вiдкладена на невизначений термiн у груднi 2015 року, однак
дострокове застосування поправок є допустимим. Очiкується, що це не вплине на рiчну фiнансову звiтнiсть
Банку. Новi iнтерпретацiї • Iнтерпретацiя IFRIC 22 Операцiї з iноземною валютою та сплата авансiв (випущена
в груднi 2016 року) – це тлумачення, що застосовується до рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018
року або пiсля цiєї дати (дострокове застосування дозволене), та мiстить керiвництво, яке пояснює, що
обмiнний курс, який використовується в операцiях, якi передбачають сплату або отримання авансової оплати в
iноземнiй валютi, застосовується на дату первiсного визнання немонетарного активу або доходiв майбутнiх
перiодiв. Банк не очiкує суттєвого впливу iнтерпретацiї на рiчну фiнансову звiтнiсть. • Iнтерпретацiя IFRIC 23
Невизначенiсть щодо нарахувань податку на прибуток податкових витрат (випущена в червнi 2017 року) – це
тлумачення, що застосовується до рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати
(дострокове застосування дозволено), наводить iнструкцiї щодо вiдображення наслiдкiв невизначеностi при
облiку податку на прибуток вiдповiдно до МСБО 12, зокрема: (i) чи слiд розглядати невизначенi податковi
процедури окремо, (ii) припущення щодо перевiрок податкових органiв, (iii) визначення оподатковуваного
прибутку (податкових збиткiв), податкових баз, невикористаних податкових збиткiв, невикористаних

податкових кредитiв, ставки податку та (iv) наслiдки змiн у фактах та обставинах. Банк не очiкує суттєвого
впливу iнтерпретацiї на рiчну фiнансову звiтнiсть. Новi стандарти • МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти (виданий в
липнi 2014 року). Цей стандарт замiнить МСБО 39 (та всi попереднi версiї МСФЗ 9) i набуде чинностi для
рiчних звiтних перiодiв, якi почнуться 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Вiн мiстить вимоги щодо
класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, знецiнення, облiку хеджування та
припинення визнання. МСФЗ 9 вимагає, щоб усi визнаннi фiнансовi активи в подальшому оцiнювались за
амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю (через прибуток чи збиток, або через iнший сукупний
дохiд), в залежностi вiд їх класифiкацiї по вiдношенню до бiзнес-моделi компанiї щодо управлiння
фiнансовими активами та характеристик договiрних грошових потокiв за фiнансовим активом. Для фiнансових
зобов'язань найбiльш значний вплив застосування МСФЗ 9 стосується випадкiв, коли застосовується варiант
оцiнки за справедливою вартiстю: сума змiни у справедливiй вартостi фiнансового зобов'язання,
вiдображеного як визнане за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, що спричинена змiнами в
кредитному ризику цього зобов'язання, визнається в iншому сукупному доходi (а не у прибутку чи збитку),
якщо це не створює невiдповiдностi у бухгалтерському облiку. Для знецiнення фiнансових активiв МСФЗ 9
запроваджує модель "очiкуваного кредитного збитку", яка заснована на концепцiї забезпечення очiкуваних
втрат при укладеннi контракту; бiльше не буде необхiдностi мати об'єктивнi докази знецiнення до визнання
кредитного збитку. Для облiку хеджування МСФЗ 9 запроваджує досконалу перевiрку, яка дозволить
фiнансовiй звiтностi краще вiдображати вплив здiйснення заходiв з управлiння ризиками при хеджуваннi
фiнансових i нефiнансових ризикiв. Положення щодо припинення визнання перенесенi с МСБО 39 практично
без змiн. Застосування нового стандарту матиме зазначений нижче вплив на класифiкацiю та оцiнку
фiнансових активiв станом на 1 сiчня 2018 р. Кредити, виданi банкам i клiєнтам, якi класифiкуються як
кредити та дебiторська заборгованiсть i оцiнюються за амортизованою вартiстю вiдповiдно до МСБО 39, в
цiлому будуть також оцiнюватися за амортизованою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9. Борговi iнвестицiйнi
цiннi папери, якi класифiкуються як наявнi для продажу або оцiнюються за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку вiдповiдно до МСБО 39, можуть бути оцiненi за
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
залежно вiд конкретних обставин. Таким чином, за оцiнками Банку, застосування МСФЗ 9 станом на 1 сiчня
2018 р. суттєвого впливу на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв Банку не матиме. Бiльш суттєвий
вплив на фiнансову звiтнiсть Банку в зв'язку з набранням чинностi МСФЗ 9, як очiкується, буде пов'язаний з
новими вимогами в частинi зменшення корисностi. Так, Банк оцiнив, що при переходi на МСФЗ 9 станом на 1
сiчня 2018 року вплив змiни збиткiв вiд зменшення корисностi становитиме близько 33 000 тис. грн. Вплив на
переходу на МСФЗ 9 розподiляється наступним чином: 32 500 тис. грн. вiдновлення корисностi за кредитами
та заборгованiстю клiєнтiв, 500 тис. грн. - вiдновлення корисностi iнших фiнансових активiв. Оцiнене
вiдновлення корисностi за кредитними операцiями Банку пов’язане iз структурою i якiстю кредитного
портфеля Банку i є результатом застосування моделювання до визначення ймовiрностей дефолту та розмiру
очiкуваних збиткiв. • МСФЗ 15 Виручка за договорами з клiєнтами (виданий в травнi 2014 року). Новий
стандарт, який набуває чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати,
замiнює МСБО 11, МСБО 18 та їх iнтерпретацiї (ПКI-31 та КIМСФЗ 13, 15, та 18). Вiн встановлює єдину i
всеохоплюючу основу для визнання доходу, однакову для застосування для всiх операцiй, галузей i ринкiв
капiталу, з ключовим принципом (на основi п'ятиступiнчастої моделi, яка буде застосовуватися до всiх
контрактiв з клiєнтами), розширює розкриття та встановлює новi або вдосконаленi положення (наприклад,
умови при яких визнається дохiд, облiк змiнної винагороди, витрати на виконання та отримання контракту,
тощо). Банк не очiкує суттєвого впливу нового стандарту на фiнансовий стан чи результати дiяльностi. •
МСФЗ 16 Оренда (випущена в сiчнi 2016 р.) – новий стандарт застосовується до рiчних перiодiв, що
починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати (дострокове застосування дозволяється лише за умови
застосування МСФЗ 15), замiнює МСБО 17 та його тлумачення. Найбiльша змiна - це те, що практично всi
лiзинговi операцiї будуть вiдображатися на балансах орендарiв за єдиною моделлю (за винятком оренди менш,
нiж за 12 мiсяцiв та оренди малоцiнних активiв), таким чином, зникає рiзниця мiж операцiйною та фiнансовою
орендою. Однак бухгалтерський облiк орендодавця залишається практично незмiнним, i вiдмiннiсть мiж
операцiйною та фiнансовою орендою зберiгається. Банк оцiнює потенцiйний вплив на фiнансову звiтнiсть
застосування МСФЗ 16. ?
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Примiтка 6 Грошовi кошти та їх еквiваленти Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей
складання Звiту про фiнансовий стан (тис. грн.) Найменування статтi 31 грудня 2017 31 грудня 2016 Готiвковi
кошти 20 105 22 494 Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 851 104 2 177 836
Кореспондентськi рахунки у банках: 4 671 962 3 280 129 України 11 492 12 226 iнших країн 4 660 470 3 267
903 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 5 543 171 5 480 459 Всi залишки коштiв Банку, якi знаходяться
на кореспондентських рахунках в iнших банках, розмiщенi в банках-контрагентах iнвестицiйного класу i
iнших банках, якi не є банкрутами або лiквiдуються. Данi за географiчною концентрацiєю наведенi в Примiтцi
30. Кошти на кореспондентському рахунку в НБУ являють собою кошти, розмiщенi в НБУ для забезпечення
щоденних розрахункiв та iнших операцiй. Станом на 31 грудня 2016 року Банк щоденно формував та зберiгав

необхiдний обсяг обов’язкових резервiв на власному кореспондентському рахунку в НБУ згiдно законодавчих
вимог. Для цiлей складання фiнансової звiтностi грошовi кошти та їх еквiваленти були зменшенi на суму
коштiв, якi на кiнець попереднього звiтного перiоду мали обов’язково зберiгатися на кореспондентському
рахунку Банку в НБУ. Банк формує та зберiгає обов'язковi резерви вiдповiдно до вимог Закону України "Про
Нацiональний банк України", Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Положення про порядок
формування та зберiгання обов'язкових резервiв банками України та фiлiями iноземних банкiв в Українi,
затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 11 грудня 2014 року № 806 (зi
змiнами), розробленого з метою пiдвищення ефективного використання монетарних механiзмiв пiд час
регулювання грошово-кредитного ринку. З метою приведення порядку формування обов'язкових резервiв у
вiдповiднiсть до вимог нормативно-правових актiв, Правлiння Нацiонального банку рiшенням вiд 23.11.2017
№ 752 скасувало вимогу щодо щоденного дотримання рiвня обов'язкових резервiв та встановило загальний
порядок визначення резервної бази та нормативiв обов'язкового резервування. Таким чином, станом на 31
грудня 2017 року Банк мав право використовувати кошти, розмiщенi на кореспондентському рахунку в НБУ, в
операцiйнiй дiяльностi без будь-яких обмежень. Вiдповiдно, для цiлей складання цiєї фiнансової звiтностi
Банк класифiкує всi кошти розмiщенi на кореспондентському рахунку, як грошовi кошти та їх еквiваленти
станом на 31 грудня 2017 року. Грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей звiту про рух грошових коштiв
представленi таким чином: Таблиця 6.2. Грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей складання Звiту про рух
грошових коштiв (тис. грн.) Найменування статтi 31 грудня 2017 31 грудня 2016 Готiвковi кошти 20 105 22
494 Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 851 104 2 177 836 Кореспондентськi
рахунки у банках: 4 671 962 3 280 129 України 11 492 12 226 iнших країн 4 660 470 3 267 903 Усього грошових
коштiв та їх еквiвалентiв 5 543 171 5 480 459 ?
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Примiтка 7 Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток Таблиця
7.1 Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток (тис. грн.)
Найменування статтi 31 грудня 2017 31 грудня 2016 Державнi облiгацiї 1 379 369 566 292 Усього фiнансових
активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 1 379 369 566 292 Станом на
31 грудня 2017 року цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через
прибутки або збитки, представленi ОВДП, якi придбанi Банком для перепродажу та переважно з метою
отримання прибутку вiд короткотермiнових коливань їх цiни балансовою вартiстю 1 379 369 тис. грн. Строки
погашення цiнних паперiв – з травня 2018 по жовтень 2022. В портфелi Банку є як дисконтнi, так i процентнi
ОВДП. Номiнальнi процентнi ставки за процентними облiгацiями варiюються вiд 14.13% до 16.65% рiчних.
Станом на 31 грудня 2016 року цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки через прибутки або збитки, представленi ОВДП, якi придбанi Банком для перепродажу та
переважно з метою отримання прибутку вiд короткотермiнових коливань їх цiни балансовою вартiстю 566 292
тис. грн. Строки погашення цiнних паперiв – з травня 2017 по вересень 2019. В портфелi Банку є як дисконтнi,
так i процентнi ОВДП. Номiнальнi процентнi ставки за процентними облiгацiями варiюються вiд 15.75% до
20.00% рiчних. Таблиця 7.2 Аналiз кредитної якостi фiнансових активiв, що облiковуються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток за 2017 рiк (тис. грн.) Найменування статтi Державнi облiгацiї
Непростроченi борговi цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток:
1 379 369 державнi установи та пiдприємства 1 379 369 Усього фiнансових активiв, що облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток 1 379 369 Таблиця 7.3 Аналiз кредитної якостi фiнансових
активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток за 2016 рiк (тис. грн.)
Найменування статтi Державнi облiгацiї Непростроченi борговi цiннi папери, що облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток: 566 292 державнi установи та пiдприємства 566 292 Усього
фiнансових активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 566 292
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Примiтка 8 Кошти в iнших банках Таблиця 8.1 Кошти в iнших банках (тис. грн.) Найменування статтi 31
грудня 2017 31 грудня 2016 Депозити в iнших банках: 31 896 30 890 довгостроковi депозити 31 896 30 890
Усього коштiв у банках 31 896 30 890 Станом на 31 грудня 2017 року та 2016 року до складу депозитiв в iнших
банках включено довгостроковий депозит, що використовується як забезпечення операцiй з картками.
Нарахованi вiдсотки, що включенi до складу депозитiв в iнших банках, станом на 31 грудня 2017 року та 31
грудня 2016 року складають 40 тис. грн. та 29 тис. грн. вiдповiдно. Максимальний рiвень кредитного ризику
на одного контрагента за коштами в iнших банках станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року
становить 31 896 тис. грн. 30 890 тис. грн. вiдповiдно. Таблиця 8.2 Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших
банках за 2017 рiк (тис. грн.) Найменування статтi Депозити Непростроченi i не знецiненi: 31 896 у 20
найбiльших банках 31 896 Усього коштiв в iнших банках 31 896 Таблиця 8.3 Аналiз кредитної якостi коштiв в
iнших банках за 2016 рiк (тис. грн.) Найменування статтi Депозити Непростроченi i не знецiненi: 30 890 у 20
найбiльших банках 30 890 Усього коштiв в iнших банках 30 890
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Примiтка 9 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Таблиця 9.1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (тис. грн.)
Найменування статтi 31 грудня 2017 31 грудня 2016 Кредити, що наданi юридичним особам 5 574 876 4 753
352 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 58 079 66 947 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби - 1

125 Резерв пiд знецiнення кредитiв (89 052) (22 759) Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв за мiнусом
резервiв 5 543 903 4 798 665 Станом на 31 грудня 2017 року концентрацiя кредитiв, наданих десятьом
найбiльшим позичальникам-юридичним особам, складає 4 401 037 тис. грн., або 78.0% загального кредитного
портфелю Банку. Сума сформованого пiд цi кредити резерву становить 56 306 тис. грн. Станом на 31 грудня
2016 року концентрацiя кредитiв, наданих десятьом найбiльшим позичальникам-юридичним особам, складає 4
242 422 тис. грн., або 88.0% загального кредитного портфелю Банку. Сума сформованого пiд цi кредити
резерву становить 5 720 тис. грн. Таблиця 9.2 Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2017
рiк (тис. грн.) Рух резервiв Кредити, що наданi юридичним особам Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити,
що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього Залишок станом на 01 сiчня 2017 року 20 987 1 769 3
22 759 Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду 66 315 (19) (3) 66 293 Залишок
станом на 31 грудня 2017 року 87 302 1 750 - 89 052 ? Таблиця 9.3 Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за
кредитами за 2016 рiк (тис. грн.) Рух резервiв Кредити, що наданi юридичним особам Iпотечнi кредити
фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього Залишок станом на 01 сiчня
2016 року 21 814 836 - 22 650 Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду (829) 933 3
108 Курсовi рiзницi 1 - - 1 Залишок станом на 31 грудня 2016 року 20 987 1 769 3 22 759 Таблиця 9.4
Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi (тис. грн.) Вид економiчної дiяльностi 31 грудня 2017 31
грудня 2016 Сума % Сума % Переробна промисловiсть 3 151 036 55.94 2 871 383 59.55 Оптова та роздрiбна
торгiвля; ремонт автотранспортних засобiв i мотоциклiв 1 755 855 31.17 1 542 829 32.00 Дiяльнiсть у сферi
бездротового електрозв'язку 445 130 7.90 303 428 6.29 Сiльське господарство 202 790 3.60 9 962 0.21 Фiзичнi
особи 58 079 1.03 68 072 1.41 Допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту 7 241 0.13 9 824 0.20 Складське
господарство 6 344 0.11 405 0.01 Надання в оренду та експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого
майна 3 831 0.07 - - Комп'ютерне програмування 619 0.01 854 0.02 Добувна промисловiсть i розроблення
кар'єрiв - - 13 110 0.27 Iншi 2 030 0.04 1 557 0.04 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв до вирахування
резервiв 5 632 955 100 4 821 424 100 Таблиця 9.5 Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення на 31
грудня 2017 року (тис. грн.) Найменування статтi Кредити, наданi юридичним особам Iпотечнi кредити
фiзичних осiб Усього Незабезпеченi кредити 2 478 390 - 2 478 390 Кредити, що забезпеченi: нерухомим
майном - 58 079 58 079 у т. ч. житлового призначення - 58 079 58 079 гарантiями банкiв iнвестицiйного класу 3
035 258 - 3 035 258 iншими активами 61 228 - 61 228 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв до
вирахування резервiв 5 574 876 58 079 5 632 955 ? Таблиця 9.6 Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв
забезпечення на 31 грудня 2016 року (тис. грн.) Найменування статтi Кредити, наданi юридичним особам
Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього
Незабезпеченi кредити 1 069 134 - 1 125 1 070 259 Кредити, що забезпеченi: нерухомим майном - 66 947 - 66
947 у т. ч. житлового призначення - 66 947 - 66 947 гарантiями банкiв iнвестицiйного класу 3 411 717 - - 3 411
717 iншими активами 272 501 - - 272 501 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв до вирахування резервiв 4
753 352 66 947 1 125 4 821 424 У таблицях 9.5 та 9.6 надається iнформацiя щодо усiх видiв забезпечення
кредитiв, отриманих Банком, включаючи тi, що не приймають участi в розрахунку суми резервiв пiд
знецiнення кредитiв. Отримання застави Банк розглядає як додатковий iнструмент зменшення кредитного
ризику, виходячи iз рiвня її лiквiдностi. В зазначених таблицях вартiсть забезпечення не перевищує вартiсть
забезпеченого нею зобов’язання. Таблиця 9.7 Аналiз кредитної якостi кредитiв на 31 грудня 2017 року (тис.
грн.) Найменування статтi Не простроченi та не знецiненi Не простроченi та iндивiдуально знецiненi Усього
Високий рейтинг Стандартний рейтинг Нижче стандартного Вiдсутнiсть рейтингу Кредити, що наданi
юридичним особам, в т.ч. 146 278 4 430 447 998 151 - - 5 574 876 великi позичальники з кредитною iсторiєю
бiльше 2 рокiв - 3 475 408 556 878 - - 4 032 286 новi великi позичальники - 151 645 6 - - 151 651 кредити
середнiм компанiям 146 213 154 948 126 732 - - 427 893 кредити малим компанiям 65 648 446 314 535 - - 963
046 Iпотечнi кредити фiзичних осiб - - - 58 079 - 58 079 Резерв пiд знецiнення кредитiв (47) (14 808) (72 447) (1
750) - (89 052) Усього кредитiв за мiнусом резервiв 146 231 4 415 639 925 704 56 329 - 5 543 903 Залежно вiд
кiлькостi працюючих та обсягу валового доходу вiд реалiзацiї продукцiї за рiк пiдприємства вiднесенi до
малих пiдприємств, середнiх або великих пiдприємств наступним чином: - малi (незалежно вiд форми
власностi) - це пiдприємства, в яких середньооблiкова чисельнiсть працюючих за звiтний рiк не перевищує 50
осiб, а обсяг валового доходу вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) за цей перiод не перевищує сiмдесяти
мiльйонiв гривень; - великi пiдприємства - це пiдприємства, в яких середньооблiкова чисельнiсть працюючих
за звiтний (фiнансовий) рiк перевищує 250 осiб, а обсяг валового доходу вiд реалiзацiї продукцiї (робiт,
послуг) за рiк перевищує суму сто мiльйонiв гривень. Усi iншi пiдприємства визначаються середнiми. Таблиця
9.8 Аналiз кредитної якостi кредитiв на 31 грудня 2016 року (тис. грн.) Найменування статтi Не простроченi та
не знецiненi Не простроченi та iндивiдуально знецiненi Усього Високий рейтинг Стандартний рейтинг Нижче
стандартного Вiдсутнiсть рейтингу Кредити, що наданi юридичним особам, в т.ч. - 2 647 758 2 105 594 - - 4 753
352 великi позичальники з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв - 2 092 209 2 011 695 - - 4 103 904 новi великi
позичальники - 313 252 13 114 - - 326 366 кредити середнiм компанiям - 236 240 41 060 - - 277 300 кредити
малим компанiям - 6 057 39 725 - - 45 782 Iпотечнi кредити фiзичних осiб - - - 66 947 - 66 947 Кредити, що
наданi фiзичним особам на поточнi потреби - - - 1 125 - 1 125 Резерв пiд знецiнення кредитiв - (7 624) (13 363)

(1 772) - (22 759) Усього кредитiв за мiнусом резервiв - 2 640 134 2 092 231 66 300 - 4 798 665 Таблиця 9.9
Вплив вартостi застави на якiсть кредиту на 31 грудня 2017 року (тис. грн.) Найменування статтi Балансова
вартiсть Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення Вплив застави Кредити, що наданi
юридичним особам 5 574 876 3 096 486 2 478 390 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 58 079 58 079 - Резерв пiд
знецiнення кредитiв (89 052) - - Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв 5 543 903 3 154 565 2 478 390
Таблиця 9.10 Вплив вартостi застави на якiсть кредиту на 31 грудня 2016 року (тис. грн.) Найменування статтi
Балансова вартiсть Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення Вплив застави Кредити,
що наданi юридичним особам 4 753 352 3 684 218 1 069 134 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 66 947 66 947 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 1 125 - 1 125 Резерв пiд знецiнення кредитiв (22 759)
- - Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв 4 798 665 3 751 165 1 070 259 У таблицях 9.9 та 9.10 надається
iнформацiя щодо усiх видiв забезпечення кредитiв, отриманих Банком, включаючи тi, що не приймають участi
в розрахунку суми резервiв пiд знецiнення кредитiв. Отримання застави Банк розглядає як додатковий
iнструмент зменшення кредитного ризику, виходячи iз рiвня її лiквiдностi. В зазначених таблицях вартiсть
забезпечення не перевищує вартiсть забезпеченого нею зобов’язання. Визначення ринкової вартостi застави
здiйснюється на момент видачi кредиту незалежним експертом оцiнювачем який має вiдповiдне
квалiфiкацiйне свiдоцтво оцiнювача, згiдно Закону України “Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну
оцiночну дiяльнiсть в Українi”. Для визначення ринкової вартостi оцiнювачем в бiльшостi випадкiв
використовуються порiвняльний та витратний методи.
Примiтка 10 Цiннi папери у портфелi на продаж Таблиця 10.1 Цiннi папери в портфелi банку на продаж (тис.
грн.) Найменування статтi 31 грудня 2017 31 грудня 2016 Борговi цiннi папери: 6 394 099 8 112 633 депозитнi
сертифiкати НБУ 4 309 766 7 421 149 державнi облiгацiї 2 084 333 691 484 Усього цiнних паперiв на продаж 6
394 099 8 112 633 Станом на 31 грудня 2017 року цiннi папери в портфелi банку на продаж представленi
депозитними сертифiкатами НБУ в сумi 4 309 766 тис. грн. iз строком погашення в сiчнi 2018. Номiнальнi
процентнi ставки по депозитним сертифiкатам варiюються вiд 12.5% до 14.0%. Крiм того, станом на 31 грудня
2017 року в портфелi Банку облiковуються облiгацiї внутрiшньої державної позики в сумi 2 084 333 тис. грн. iз
строками погашення з сiчня 2018 по жовтень 2018. Номiнальнi процентнi ставки по ОВДП коливаються вiд
0.0% до 19.7%. Станом на 31 грудня 2016 року цiннi папери в портфелi банку на продаж представленi
депозитними сертифiкатами НБУ в сумi 7 421 149 тис. грн. iз строком погашення в сiчнi 2017. Номiнальнi
10 процентнi ставки по депозитним сертифiкатам становлять 14.0%. Крiм того, станом на 31 грудня 2016 року в
портфелi Банку облiковуються облiгацiї внутрiшньої державної позики в сумi 691 484 тис. грн. iз строками
погашення з березня 2017 по травень 2018. Номiнальнi процентнi ставки по ОВДП коливаються вiд 0.0% до
15.0%. Таблиця 10.2 Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж на 31
грудня 2017 року (тис. грн.) Найменування статтi Депозитнi сертифiкати НБУ Державнi облiгацiї Усього
Непростроченi та не знецiненi: 4 309 766 2 084 333 6 394 099 державнi установи та пiдприємства 4 309 766 2
084 333 6 394 099 Усього боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 4 309 766 2 084 333 6 394 099
Таблиця 10.3 Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж на 31 грудня 2016
року (тис. грн.) Найменування статтi Депозитнi сертифiкати НБУ Державнi облiгацiї Усього Непростроченi та
не знецiненi: 7 421 149 691 484 8 112 633 державнi установи та пiдприємства 7 421 149 691 484 8 112 633
Усього боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 7 421 149 691 484 8 112 633 ?
Примiтка 11 Основнi засоби та нематерiальнi активи (тис. грн.) Найменування статтi Будiвлi, Машини та
Транс- Iнстру- Iншi Iншi Незавер- Немате- Усього споруди та облад- портнi менти, прилади,основнi
необоротнi шенi капi- рiальнi активи переда- нання засоби iнвентар (меблi)засоби матерiальнi тальнi вкладенвальнi активи ня в основнi засоби пристрої та нематерiальнi активи Балансова вартiсть на початок
попереднього перiоду: 32 399 1 329 441 370 2 668 2 447 68 444 40 166 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 41 457 7
583 3 598 4 432 5 741 3 866 68 7 175 73 920 Знос на кiнець попереднього перiоду (на початок звiтного перiоду)
(9 058) (6 254) (3 157) (4 062) (3 073) (1 419) - (6 731) (33 754) Надходження - 787 4 761 - 247 208 8 629 509 15
141 Полiпшення основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв 1 963 - - - - - - - 1 963 Вибуття - (1)
(4) - - - (8 320) - (8 325) Амортизацiйнi вiдрахування (906) (676) (484) (116) (623) (1 038) - (426) (4 269)
Балансова вартiсть на кiнець попереднього перiоду: 33 456 1 440 4 714 254 2 291 1 617 377 527 44 676 Первiсна
11
(переоцiнена) вартiсть 43 420 6 992 8 287 398 5 624 4 074 377 7 684 80 856 Знос на кiнець попереднього перiоду
(на початок звiтного перiоду) (9 964) (5 552) (3 573) (4 144) (3 333) (2 457) - (7 157) (36 180) Надходження - 2
262 - 4 821 1 589 119 18 403 179 27 373 Полiпшення основних засобiв та вдосконалення нематерiальних
активiв 9 929 - - - - - - - 9 929 Вибуття - - (766) - - - (18 780) - (19 546) Амортизацiйнi вiдрахування (955) (1 057)
(1 253) (213) (705) (949) - (411) (5 543) Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду: 42 430 2 645 2 695 4 862 3
175 787 - 295 56 889 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 53 349 8 855 7 326 9 219 7 097 4 193 - 7 855 97 894 Знос на
кiнець звiтного перiоду (10 919) (6 210) (4 631) (4 357) (3 922) (3 406) - (7 560) (41 005) ? Станом на 31 грудня
2017 року Банк не має основних засобiв та нематерiальних активiв, стосовно яких є передбаченi
законодавством України обмеження щодо володiння, користування та розпорядження; основних засобiв та
нематерiальних активiв, оформлених у заставу; основних засобiв, що тимчасово не використовуються

(консервацiя, реконструкцiя тощо); основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж; створених
нематерiальних активiв. Сума первiсної вартостi повнiстю амортизованих основних засобiв Банку станом на
31 грудня 2017 року складає 12 076 тис. грн. (станом на 31 грудня 2016 року - 12 403 тис. грн.). Протягом
звiтного перiоду не вiдбувалось збiльшень або зменшень у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв
вiд знецiнення, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi. Основнi засоби та нематерiальнi
активи вiдображаються в облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю. Об’єкти основних засобiв облiковуються
за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення
корисностi. У випадку необхiдностi справедлива вартiсть об’єктiв визначається на основi звiтiв незалежних
оцiнювачiв, iз застосуванням порiвняльного, доходного або витратного методiв .
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Примiтка 12 Iншi фiнансовi активи Таблиця 12.1 Iншi фiнансовi активи (тис. грн.) Найменування статтi 31
грудня 2017 31 грудня 2016 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками 22 743 - Нарахованi доходи до
отримання 1 371 2 170 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 276 52 Резерв пiд
знецiнення iнших фiнансових активiв (243) (121) Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 24 147
2 101 У складi дебiторської заборгованостi за розрахунками станом на 31 грудня 2017 року облiковується
дебiторська заборгованiсть за податком з доходiв нерезидента у сумi 22 438 тис. грн., яка була погашена у
березнi 2018 року. Таблиця 12.2 Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 2017 рiк
(тис. грн.) Рух резервiв Нарахованi доходи до отримання Усього Залишок станом на 01 сiчня 2017 року 121
121 Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду 474 474 Списання безнадiйної
заборгованостi (352) (352) Залишок станом на 31 грудня 2017 року 243 243 Таблиця 12.3 Аналiз змiни резерву
пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 2016 рiк (тис. грн.) Рух резервiв Нарахованi доходи до отримання
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками Усього Залишок станом на 01 сiчня 2016 року 43 13 866 13 909
Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду 159 (13 866) (13 707) Списання безнадiйної
заборгованостi (81) - (81) Залишок станом на 31 грудня 2016 року 121 - 121 ? Таблиця 12.4 Аналiз кредитної
якостi iнших фiнансових активiв на 31 грудня 2017 року (тис. грн.) Найменування статтi Дебiторська
заборгованiсть за розрахунками Нарахованi доходи до отримання Дебiторська заборгованiсть за операцiями з
платiжними картками Усього Непрострочена та не знецiнена заборгованiсть: 22 743 631 276 23 650 великi
клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв 22 743 631 - 23 374 фiзичнi особи - - 276 276 Прострочена, але не
знецiнена: - 325 - 325 iз затримкою платежу до 31 дня - 325 - 325 Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй
основi: - 415 - 415 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - 216 - 216 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 195 - 195 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - 4 - 4 Усього iнших фiнансових активiв до
вирахування резерву 22 743 1 371 276 24 390 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв - (243) - (243)
Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 22 743 1 128 276 24 147 Таблиця 12.5 Аналiз кредитної
якостi iнших фiнансових активiв на 31 грудня 2016 року (тис. грн.) Найменування статтi Дебiторська
заборгованiсть за розрахунками Нарахованi доходи до отримання Дебiторська заборгованiсть за операцiями з
платiжними картками Усього Непрострочена та не знецiнена заборгованiсть: - 1 159 52 1 211 великi клiєнти з
кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв - 1 159 - 1 159 фiзичнi особи - - 52 52 Прострочена, але не знецiнена: - 866 866 iз затримкою платежу до 31 дня - 866 - 866 Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi: - 145 - 145
iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - 18 - 18 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - 104 - 104 iз
затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - 23 - 23 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування
резерву - 2 170 52 2 222 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв - (121) - (121) Усього iнших
фiнансових активiв за мiнусом резерву - 2 049 52 2 101 ?

Примiтка 13 Iншi активи Таблиця 13.1 Iншi активи (тис. грн.) Найменування статтi 31 грудня 2017 31 грудня
2016 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 16 661 1 364 Витрати майбутнiх перiодiв 6 743 9 337
Передоплата за послуги 3 827 3 032 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 104 285
Iншi активи 27 47 Резерви пiд iншi активи (456) (38) Усього iнших активiв 26 906 14 027 Таблиця 13.2 Аналiз
змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2017 рiк (тис. грн.) Рух резервiв Передоплата за послуги Усього
13
Залишок станом на 01 сiчня 2017 року 38 38 Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду
418 418 Списання безнадiйної заборгованостi - - Залишок станом на 31 грудня 2017 року 456 456 Таблиця 13.3
Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2016 рiк (тис. грн.) Рух резервiв Передоплата за послуги
Усього Залишок станом на 01 сiчня 2016 року - - Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом
перiоду 41 41 Списання безнадiйної заборгованостi (3) (3) Залишок станом на 31 грудня 2016 року 38 38
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Примiтка 14 Кошти банкiв (тис. грн.) Найменування статтi 31 грудня 2017 31 грудня 2016 Кореспондентськi
рахунки iнших банкiв 142 336 226 415 Усього коштiв банкiв 142 336 226 415 Станом на 31 грудня 2017 та 31
грудня 2016 року кошти банкiв у сумi 37 272 тис. грн. та 15 880 тис. грн. виступають в якостi грошового
покриття за операцiями з акредитивами вiдповiдно. Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 року кошти,
що отриманi Банком на умовах репо, вiдсутнi. Протягом 2017 та 2016 рокiв Банк не отримував кредитiв вiд
Нацiонального Банку.
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Примiтка 15 Кошти клiєнтiв Таблиця 15.1 Кошти клiєнтiв (тис. грн.) Найменування статтi 31 грудня 2017 31

грудня 2016 Державнi та громадськi органiзацiї: 38 859 36 432 поточнi рахунки 38 859 36 432 Iншi юридичнi
особи: 16 891 127 17 047 604 поточнi рахунки 16 432 659 16 369 681 строковi кошти 458 468 677 923 Фiзичнi
особи: 6 402 5 165 поточнi рахунки 6 402 5 165 Усього коштiв клiєнтiв 16 936 388 17 089 201 Станом на 31
грудня 2017 та 31 грудня 2016 року поточнi рахунки юридичних осiб у сумi 188 079 тис. грн. та 330 895 тис.
грн. являють собою суми, перерахованi клiєнтами, або суми, що пiдлягають перерахуванню на рахунки
клiєнтiв за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти згiдно з договором-дорученням вiдповiдно.
Таблиця 15.2 Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi (тис. грн.) Вид економiчної дiяльностi
31 грудня 2017 31 грудня 2016 сума % сума % Оптова та роздрiбна торгiвля; ремонт автотранспортних засобiв
i мотоциклiв 6 571 518 38.80 6 313 014 36.94 Переробна промисловiсть 3 823 406 22.58 3 342 521 19.56
Професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть 2 103 784 12.42 2 326 731 13.62 Будiвництво 1 035 610 6.11 974 314
5.70 Iнше (для фiзичних осiб (у т.ч. приватних нотарiусiв та адвокатiв) та нерезидентiв) 507 492 3.00 1 333 921
7.81 Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська дiяльнiсть 384 925 2.27 491 143 2.87 Фiнансова
та страхова дiяльнiсть 263 926 1.56 289 026 1.69 Дiяльнiсть у сферi адмiнiстративного та допомiжного
обслуговування 187 741 1.11 69 722 0.41 Тимчасове розмiщування й органiзацiя харчування 186 509 1.10 283
397 1.66 Державне управлiння та дiяльнiсть громадських органiзацiй 38 859 0.23 36 432 0.21 Сiльське
господарство, лiсове господарство та рибне господарство 32 580 0.19 4 693 0.03 Операцiї з нерухомим майном
25 083 0.15 15 496 0.09 Охорона здоров'я та надання соцiальної допомоги 11 486 0.07 5 091 0.03
кондицiйованого повiтря 667 0.00 12 309 0.07 Освiта - 0.00 2 255 0.01 Водопостачання; каналiзацiя,
поводження з вiдходами - 0.00 2 0.00 Усього коштiв клiєнтiв 16 936 388 100 17 089 201 100.00 ?
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Примiтка 16 Резерви за зобов'язаннями За оцiнкою Банку, фiнансовим гарантiям та безвiдкличним
зобов’язанням з кредитування притаманний той самий ризик, як i кредитам. Для визначення суми резервiв за
зобов’язаннями Банк використовує метод найкращої оцiнки витрат на звiтну дату, виходячи з категорiї ризику
контрагента. Банк не очiкує надходжень сум компенсацiї за наданими фiнансовими гарантiями та
зобов’язаннями з кредитування до часу сплати грошових коштiв. Данi щодо змiни резервiв за зобов’язаннями
наведенi у таблицях нижче. Таблиця 16.1 Змiни резервiв за зобов'язаннями за 2017 рiк (тис. грн.) Рух резервiв
Зобов'язання кредитного характеру Усього Залишок станом на 01 сiчня 2017 року 3 940 3 940 Розформування
резерву пiд знецiнення протягом перiоду (3 679) (3 679) Залишок станом на 31 грудня 2017 року 261 261
Таблиця 16.2 Змiни резервiв за зобов'язаннями за 2016 рiк (тис. грн.) Рух резервiв Зобов'язання кредитного
характеру Усього Залишок станом на 01 сiчня 2016 року 79 79 Формування та/або збiльшення резерву пiд
знецiнення протягом перiоду 3 861 3 861 Залишок станом на 31 грудня 2016 року 3 940 3 940

Примiтка 17 Iншi фiнансовi зобов'язання (тис. грн.) Найменування статтi 31 грудня 2017 31 грудня 2016
17 Кредиторська заборгованiсть за коштами в розрахунках 1 585 2 008 Кредитовi суми до з'ясування 682 771 Iншi
фiнансовi зобов’язання 82 106 Усього iнших фiнансових зобов'язань 2 349 2 885
Примiтка 18 Iншi зобов'язання (тис. грн.) Найменування статтi 31 грудня 2017 31 грудня 2016 Кредиторська
заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 27 213 25 521 Кредиторська заборгованiсть за
18 послугами 8 720 2 738 Кредиторська заборгованiсть за професiйними послугами 6 595 3 448 Доходи майбутнiх
перiодiв 535 597 Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 342 402
Усього 43 405 32 706 ?
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Примiтка 19 Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) (тис. грн.) Найменування статтi Кiлькiсть
повнiстю оплачених акцiй (шт.) Номiналь-на вартiсть простих акцiй Номiнальна вартiсть привiлейо-ваних
акцiй Емiсiйний дохiд Усього Залишок на початок попереднього перiоду 13 300 50 000 16 500 253 091 319 591
Пiдвищення номiнальної вартостi акцiй - 40 226 13 274 - 53 500 Залишок на кiнець попереднього перiоду 13
300 90 226 29 774 253 091 373 091 Пiдвищення номiнальної вартостi акцiй - 60 150 19 850 - 80 000 Залишок на
кiнець звiтного перiоду 13 300 150 376 49 624 253 091 453 091 В 2017 роцi Банком було збiльшено статутний
капiтал шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй з 9 022.56 грн. до 15 037.59 грн. за рахунок
спрямування до статутного капiталу частини прибутку Банку за 2016 рiк в розмiрi 80 000 тис. грн., внаслiдок
чого розмiр статутного капiталу Банку склав 200 000 тис. грн. Станом на звiтну дату статутний капiтал Банку
подiлено на 10 000 шт. простих та 3 300 шт. привiлейованих акцiї однаковою номiнальною вартiстю, що
становить 15 037.59 грн. Усi випущенi акцiї повнiстю сплаченi грошовими коштами. В 2016 роцi Банком було
збiльшено статутний капiтал шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй з 5 000 грн. до 9 022.56 грн. за
рахунок спрямування до статутного капiталу частини прибутку Банку за 2014 рiк в розмiрi 53 500 тис. грн.,
внаслiдок чого розмiр статутного капiталу Банку склав 120 000 тис. грн. Станом на кiнець попереднього
перiоду статутний капiтал Банку було подiлено на 10 000 шт. простих та 3 300 шт. привiлейованих акцiї
однаковою номiнальною вартiстю, що становила 9 022.56 грн. Усi випущенi акцiї були повнiстю сплаченi
грошовими коштами. Власники привiлейованих акцiй мають права, передбаченi для них законодавством
України, зокрема вони мають права на отримання дивiдендiв у розмiрi та строки, передбаченi Статутом.
Обмежень щодо володiння акцiями станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року немає.

Примiтка 20 Резерви переоцiнки (компоненти iншого сукупного доходу) (тис. грн.) Найменування статтi 31
грудня 2017 31 грудня 2016 Залишок на початок року 688 (11 363) Переоцiнка цiнних паперiв портфеля на
20
продаж: 1 228 12 051 Змiни до справедливої вартостi 1 228 12 051 Податок на прибуток пов'язаний: - - зi
змiною резерву переоцiнки цiнних паперiв на продаж - - Усього резервiв переоцiнки (iнший сукупний дохiд) за
вирахуванням податку на прибуток 1 228 12 051 Залишок на кiнець року 1 916 688 ?
Примiтка 21 Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення (тис. грн.) Найменування статтi Примiтки 31 грудня 2017 31 грудня 2016 менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього менше нiж 12 мiсяцiв
бiльше нiж 12 мiсяцiв усього Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 5 543 171 - 5 543 171 5 480 459 - 5 480
459 Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України 6 - - - 405 467 - 405 467 Фiнансовi
активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 7 1 379 369 - 1 379 369 566 292
- 566 292 Кошти в iнших банках 8 31 896 - 31 896 30 890 - 30 890 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 9 5 492
165 51 738 5 543 903 4 736 967 61 698 4 798 665 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 10 6 394 099 - 6 394
21 099 8 112 633 - 8 112 633 Вiдстрочений податковий актив 26 7 232 - 7 232 - - - Основнi засоби та нематерiальнi
активи 11 - 56 889 56 889 - 44 676 44 676 Iншi фiнансовi активи 12 24 147 - 24 147 2 101 - 2 101 Iншi активи 13
26 906 - 26 906 14 027 - 14 027 Усього активiв 18 898 985 108 627 19 007 612 19 348 835 106 374 19 455 210
Зобов’язання Кошти банкiв 14 142 336 - 142 336 226 415 - 226 415 Кошти клiєнтiв 15 16 936 388 - 16 936 388 17
089 025 176 17 089 201 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 43 118 - 43 118 15 617 - 15 617
Вiдстроченi податковi зобов'язання 26 - - - 2 524 - 2 524 Резерви за зобов'язаннями 16 26 235 261 3 940 - 3 940
Iншi фiнансовi зобов’язання 17 2 295 54 2 349 2 885 - 2 885 Iншi зобов’язання 18 43 405 - 43 405 32 706 - 32 706
Усього зобов’язань 17 167 568 289 17 167 857 17 373 112 176 17 373 288
Примiтка 22 Процентнi доходи та витрати (тис. грн.) Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк Процентнi доходи:
Борговi цiннi папери в портфелi банку на продаж 946 289 1 193 890 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 710 200
819 280 Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через
прибуток або збиток 128 477 36 215 Кореспондентськi рахунки в iнших банках 44 516 15 696 Кошти в iнших
22
банках 377 242 Iншi - 3 160 Усього процентних доходiв 1 829 859 2 068 483 Процентнi витрати: Поточнi
рахунки (616 113) (452 759) Строковi кошти юридичних осiб (56 080) (29 007) Кредити овернайт, що отриманi
вiд iнших банкiв (9 196) (3 289) Кредити овердрафт, що отриманi вiд iнших банкiв (4 592) (3 713)
Кореспондентськi рахунки (127) (100) Iншi (123) (314) Усього процентних витрат (686 231) (489 182) Чистий
процентний дохiд 1 143 628 1 579 301
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Примiтка 23 Комiсiйнi доходи та витрати (тис. грн.) Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк Комiсiйнi доходи:
Розрахунково-касовi операцiї 64 266 58 006 Валютообмiннi операцiї 17 576 15 682 Гарантiї та акредитиви 16
404 14 951 Операцiї з використанням платiжних карток 4 918 3 022 Кредитне обслуговування 214 10 029 Iншi
1 131 1 803 Усього комiсiйних доходiв 104 509 103 493 Комiсiйнi витрати: Гарантiї та акредитиви (15 438) (13
120) Розрахунково-касовi операцiї (8 020) (10 191) Операцiї з використанням платiжних карток (4 498) (4 077)
Iншi (39) (206) Усього комiсiйних витрат (27 995) (27 594) Чистий комiсiйний дохiд 76 514 75 899 ?
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Примiтка 24 Iншi операцiйнi доходи (тис. грн.) Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк Дохiд вiд
консультацiйних послуг фiнансового характеру 4 985 3 877 Дохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди) 399 2 124
Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв 42 - Iнший дохiд 276 - Усього операцiйних
доходiв 5 702 6 002

Примiтка 25 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (тис. грн.) Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк
Витрати на утримання персоналу (139 367) (126 090) Витрати на утримання основних засобiв та
нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги (14 635) (15 527) Витрати на
послуги, наданi на умовах аутсорсингу (8 992) (8 908) Витрати на корпоративну управлiнську та технiчну
пiдтримку (6 794) (5 974) Професiйнi та консультацiйнi послуги (6 458) (6 137) Представницькi витрати (5 966)
(5 387) Витрати на вiдрядження (5 948) (4 774) Амортизацiя основних засобiв (5 132) (3 843) Витрати на
персонал, що пов'язанi з бiзнес пiдтримкою (4 714) (1 243) Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (3 246) (4
25
743) Господарськi витрати (3 045) (2 409) Витрати на комунальнi послуги (1 567) (1 690) Витрати на охорону
(846) (710) Амортизацiя програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв (411) (426) Витрати iз
страхування (398) (402) Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток (213) (239)
Витрати на маркетинг та рекламу (93) (88) Збиток вiд вибуття необоротних активiв (15) (5) Iншi (11 019) (6
264) Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (218 859) (194 859) До складу витрат на утримання
персоналу за 2017 та 2016 роки включено виплати на основi акцiй, нарахованi згiдно з МСФЗ 2, в сумi 1 968
тис. грн. та 1 920 тис. грн. вiдповiдно.
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Примiтка 26 Витрати на податок на прибуток Банк здiйснює облiк податкiв на пiдставi даних фiнансового
облiку з урахуванням податкових рiзниць, визначених Податковим кодексом України. Звiтнiсть Банку зазнає
впливу постiйних податкових рiзниць внаслiдок того, що певнi доходи та витрати не вiдносяться до складу
доходiв та витрат в цiлях оподаткування. Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий вплив

тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань для цiлей фiнансової звiтностi та сумами,
якi використовуються для цiлей оподатковування. Тимчасовi рiзницi станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, в
основному, пов’язанi з рiзними методами визнання доходiв i витрат, а також з вiдображеною у звiтностi
вартiстю певних активiв. ? Таблиця 26.1 Витрати на сплату податку на прибуток (тис. грн.) Найменування
статтi 2017 рiк 2016 рiк Поточний податок на прибуток (225 746) (315 169) Змiна вiдстроченого податку на
прибуток, пов'язана з: 9 757 3 582 виникненням чи списанням тимчасових рiзниць 9 757 3 582 Усього витрати
податку на прибуток (215 989) (311 587) Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання станом на 31 грудня
2017 року та на 31 грудня 2016 року розраховувались виходячи зi ставки оподаткування 18%. Таблиця 26.2.
Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) (тис. грн.)
Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк Прибуток до оподаткування 1 239 864 1 729 916 Теоретичнi податковi
вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (223 176) (311 385) Витрати, якi не включаються до суми
витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку 7 187 (202) Сума
податку на прибуток (215 989) (311 587) Таблиця 26.3. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених
податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань за 2017 рiк (тис. грн.) Перелiк вiдстрочених
податкових Залишок на кiнець дня Визнанi у прибутках/збитках Визнанi в iншому сукупному Залишок на
кiнець дня активiв та вiдстрочених податкових 31 грудня 2016 року доходi 31 грудня 2017 року зобов'язань
Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi
податковi збитки на майбутнi перiоди Резерви за кредитними операцiями, дебiторською заборгованiстю та
простроченими доходами (2 104) 9 828 - 7 724 Основнi засоби та нематерiальнi активи (1 177) 48 - (1 129) Iншi
зобов'язання 757 (120) - 637 Чистий вiдстрочений податковий актив/ (зобов'язання) (2 524) 9 756 - 7 232
Визнаний вiдстрочений податковий актив 757 7 603 - 8 360 Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання (3
281) 2 153 - (1 128) ? Таблиця 26.4. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв
та вiдстрочених податкових зобов'язань за 2016 рiк (тис. грн.) Перелiк вiдстрочених податкових Залишок на
кiнець дня Визнанi у прибутках/збитках Визнанi в iншому сукупному Залишок на кiнець дня активiв та
вiдстрочених податкових 31 грудня 2015 року доходi 31 грудня 2016 року зобов'язань Податковий вплив
тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на
майбутнi перiоди Резерви за кредитними операцiями, дебiторською заборгованiстю та простроченими
доходами (4 208) 2 104 - (2 104) Основнi засоби та нематерiальнi активи (1 970) 793 - (1 177) Iншi зобов'язання
72 685 - 757 Чистий вiдстрочений податковий актив/ (зобов'язання) (6 106) 3 582 - (2 524) Визнаний
вiдстрочений податковий актив 72 685 - 757 Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання (6 178) 2 897 - (3 281)
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Примiтка 27 Прибуток на одну просту та привiлейовану акцiю (тис. грн.) Найменування статтi 2017 рiк 2016
рiк Прибуток, що належить власникам простих акцiй банку 1 023 875 1 418 329 Прибуток, що належить
власникам привiлейованих акцiй банку - - Прибуток за рiк 1 023 875 1 418 329 Середньорiчна кiлькiсть
простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 10 10 Середньорiчна кiлькiсть привiлейованих акцiй в обiгу (тис. шт.) 3 3
Чистий та скоригований прибуток на одну просту акцiю (грн.) 102 388 141 833
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Примiтка 28 Дивiденди (тис. грн.) Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк за простими акцiями за
привiлейованими акцiями за простими акцiями за привiлейованими акцiями Залишок на початок перiоду - - - Дивiденди, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду 1 269 238 - 1 810 875 - Дивiденди,
виплаченi протягом перiоду (1 269 238) - (1 810 875) - Залишок за станом на кiнець перiоду - - - - Дивiденди на
акцiю, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду 126 924 - 181 088 - Рiшення про порядок та
строки виплати дивiдендiв приймають Загальнi збори акцiонерiв Банку. Виплата дивiдендiв за простими
акцiями в 2017 та 2016 роках здiйснювалась грошовими коштами. Вiдповiдно до Статуту Банку рiшення про
розмiр виплат по привiлейованих акцiям приймається Загальними Зборами Акцiонерiв. В 2017 та 2016 роках
виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями не здiйснювалися.

Примiтка 29 Операцiйнi сегменти Нижче наведена iнформацiя стосовно результатiв дiяльностi кожного
звiтного сегменту, що аналiзується вищим управлiнським персоналом Банку. Для оцiнки результатiв
дiяльностi за кожним звiтним сегментом управлiнський персонал Банку використовує показник прибутку за
сегментом до оподаткування, оскiльки вважає, що даний показник є найбiльш доречним для оцiнки
результатiв окремих сегментiв дiяльностi у порiвняннi з iншими установами банкiвського сектору.
Мiжсегментнi доходи та витрати визначаються на основi звичайних умов здiйснення дiяльностi. Таблиця 29.1.
Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2017 рiк (тис. грн.) Найменування статтi Найменування
29 звiтних сегментiв Вилучен Усього Кредитний Казна- Транзакцiй -ня бiзнес чейський бiзнес-ний бiзнес Дохiд
вiд зовнiшнiх клiєнтiв: Процентнi доходи 126 546 1 119 620 583 693 - 1 829 859 Процентнi витрати - (76 456)
(609 775) - (686 231) Комiсiйнi доходи 1 290 18 299 84 920 - 104 509 Комiсiйнi витрати (15 453) (2 674) (9 868) (27 995) Результат вiд операцiй з цiнними паперами - 46 065 - - 46 065 Результат вiд операцiй з iноземною
валютою - 250 317 2 - 250 319 Iншi доходи 664 1 266 3 772 - 5 702 Iншi витрати (1 285) (7 052) (11 841) - (20
178) Мiжсегментний дохiд 1 439 2 290 454 1 394 435 (3 686 328) - Всього дохiд за звiтними сегментами 113 201
3 639 839 1 435 338 (3 686 328) 1 502 050 Iншi суттєвi негрошовi статтi - резерв пiд знецiнення фiнансових
активiв (24 857) - (38 648) - (63 505) Загальноадмiнiстративнi витрати (3 778) (20 728) (34 808) - (59 314)

Витрати на персонал (8 876) (48 704) (81 787) - (139 367) Мiжсегментнi витрати (115 304) (2 981 293) (589 731)
3 686 328 - Прибуток сегментiв до оподаткування (39 614) 589 114 690 363 - 1 239 864 Податок на прибуток
(215 989) Прибуток за рiк 1 023 875 ? Таблиця 29.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2016
рiк (тис. грн.) Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Вилучен Усього Кредитний КазнаТранзакцiй -ня бiзнес чейський бiзнес-ний бiзнес Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: Процентнi доходи 445 571 1
246 009 376 903 - 2 068 483 Процентнi витрати - (36 009) (453 173) - (489 182) Комiсiйнi доходи 9 478 15 276 78
739 - 103 493 Комiсiйнi витрати (13 124) (2 295) (12 175) - (27 594) Результат вiд операцiй з цiнними паперами 56 566 - - 56 566 Результат вiд операцiй з iноземною валютою - 197 284 26 - 197 310 Iншi доходи 872 2 209 2
921 - 6 002 Iншi витрати (4 812) (8 440) (8 155) - (21 407) Мiжсегментний дохiд 2 830 609 2 648 1 342 754 (4 176
011) - Всього дохiд за звiтними сегментами 3 268 594 1 473 248 1 327 840 (4 176 011) 1 893 671 Iншi суттєвi
негрошовi статтi - резерв пiд знецiнення фiнансових активiв (108) - 9 805 - 9 697 Загальноадмiнiстративнi
витрати (10 646) (18 674) (18 042) - (47 362) Витрати на персонал (28 342) (49 715) (48 033) - (126 090)
Мiжсегментнi витрати (3 399 107) (408 124) (368 780) 4 176 011 - Прибуток сегментiв до оподаткування (169
609) 996 735 902 790 - 1 729 916 Податок на прибуток (311 587) Прибуток за рiк 1 418 329 Таблиця 29.3
Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2017 рiк (тис. грн.) Найменування статтi Найменування звiтних
сегментiв Усього Кредитний бiзнес Казначейський бiзнес Транзакцiйний бiзнес Активи звiтних сегментiв 2
215 823 13 238 447 3 445 280 18 899 550 Зобов'язання звiтних сегментiв 18 646 843 16 434 282 17 081 143 Iншi
сегментнi статтi - капiтальнi iнвестицiї 4 373 26 129 6 800 37 302 - амортизацiя (650) (3 883) (1 010) (5 543)
Таблиця 29.4 Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2016 рiк (тис. грн.) Найменування статтi
Найменування звiтних сегментiв Усього Кредитний бiзнес Казначейський бiзнес Транзакцiйний бiзнес Активи
звiтних сегментiв 633 962 14 550 331 4 220 470 19 404 763 Зобов'язання звiтних сегментiв 41 2 105 960 15 216
476 17 322 477 Iншi сегментнi статтi - капiтальнi iнвестицiї 559 12 825 3 720 17 104 - амортизацiя (139) (3 201)
(929) (4 269) Таблиця 29.5 Узгодження активiв та зобов'язань за 2017 рiк (тис. грн.) Найменування статтi
Найменування звiтних сегментiв Усього Кредитний бiзнес Казначейський бiзнес Транзакцiйний бiзнес Активи
за звiтними сегментами 2 215 823 13 238 447 3 445 280 18 899 550 Нерозподiленi активи - - - 108 062 Усього
активiв 2 215 823 13 238 447 3 445 280 19 007 612 Зобов'язання за звiтними сегментами 18 646 843 16 434 282
17 081 143 Нерозподiленi зобов'язання - - - 86 714 Усього зобов'язань 18 646 843 16 434 282 17 167 857
Таблиця 29.6 Узгодження активiв та зобов'язань за 2016 рiк (тис. грн.) Найменування статтi Найменування
звiтних сегментiв Усього Кредитний бiзнес Казначейський бiзнес Транзакцiйний бiзнес Активи за звiтними
сегментами 633 962 14 550 331 4 220 470 19 404 763 Нерозподiленi активи - - - 50 447 Усього активiв 633 962
14 550 331 4 220 470 19 455 210 Зобов'язання за звiтними сегментами 41 2 105 960 15 216 476 17 322 477
Нерозподiленi зобов'язання - - - 50 811 Усього зобов'язань 41 2 105 960 15 216 476 17 373 288
Примiтка 30 Управлiння фiнансовими ризиками Кредитний ризик Кредитний ризик - це наявний або
потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неспроможнiсть сторони, що взяла на себе
зобов'язання виконати умови будь-якої фiнансової угоди iз банком або в iнший спосiб виконати взятi на себе
зобов'язання. Кредитний ризик присутнiй в усiх видах дiяльностi банку, де результат залежить вiд дiяльностi
контрагента, емiтента або позичальника. Вiн виникає кожного разу, коли банк надає кошти, бере зобов'язання
про їх надання, iнвестує кошти або iншим чином ризикує ними вiдповiдно до умов реальних чи
концептуальних угод незалежно вiд того, де вiдображається операцiя - на балансi чи за позабалансовими
рахунками. Процес оцiнки та управлiння кредитним ризиком деталiзовано у вiдповiдних внутрiшнiх
положеннях Сiтiбанку та Сiтi, в т.ч.: Процедура контролю кредитного ризику; Положення про визначення
розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями ризикiв за активними операцiями
(вiдповiдно до вимог НБУ) Процес контролю за розрахунком резерву пiд кредитнi ризики згiдно вимог НБУ
Положення про порядок виявлення знецiнених активiв та розрахунку резервiв пiд них у вiдповiдностi до
Мiжнародних Стандартiв Фiнансової звiтностi у ПАТ «СIТIБАНК» Глобальна корпоративна кредитна
полiтика Citigroup (Citi ICG Risk Policy Manual) Аналiз позичальникiв проводиться в стандартному форматi
30
кредитної рекомендацiї, що охоплює усi види ризикiв. Невiд'ємною частиною кредитної рекомендацiї є
використання комп’ютерної моделi "Аналiз кредитного рейтингу", яка використовується для проведення
аналiзу фiнансового стану клiєнта, порiвняльного аналiзу по галузi клiєнта i, в кiнцевому рахунку, для
одержання кредитного рейтингу клiєнта, що вiдображає ступiнь кредитного ризику i максимально можливу
величину очiкуваних збиткiв. Аналiз проводиться з метою визначення поточного фiнансового стану
позичальника та його змiни в часовому аспектi. Аналiз направлений на визначення факторiв, якi призвели до
змiн, та прогноз основних тенденцiй у фiнансовому станi позичальника на майбутнє. Банк розподiляє клiєнтiв
(позичальникiв) на двi категорiї в залежностi вiд типу схвалення про надання кредиту: "категорiя 1" – кредити,
схваленi в Українi, "категорiя 2" – кредити, додаткове схвалення яких вимагається на рiвнi Citi (кредитними та
ризик-офiцерами, що мають достатнi повноваження та лiмiти та контролюють видачу кредитiв у регiонi EMEA
(Європа, Ближнiй Схiд та Африка)). Банк дотримується вимог економiчних нормативiв, встановлених
Нацiональним банком України щодо монiторингу кредитного ризику. Нормативи кредитного ризику 31 грудня
2017 31 грудня 2016 Норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)
Нормативне значення нормативу Н7 не має перевищувати 25% 20,38% 18,36% Норматив великих кредитних

ризикiв (Н8) Нормативне значення нормативу Н8 не має перевищувати 8-кратний розмiр регулятивного
капiталу банку (800%) 139,86% 60,74% Норматив максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств,
наданих одному iнсайдеру (Н9) Нормативне значення нормативу Н9 не має перевищувати 25% 2,41% 0,55%
Ринковий ризик Ринковий ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який
виникає через несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв та товарiв, курсiв iноземних валют за тими
iнструментами, якi є в торговельному портфелi та процентними ставками. Цей ризик випливає з
маркетмейкерства, дилiнгу, прийняття позицiй з боргових та пайових цiнних паперiв, валют, товарiв та
похiдних iнструментiв (деривативiв). Методологiчне забезпечення та управлiння ринковим ризиком Банку
складається з Полiтики управлiння ринковим ризиком та Полiтики лiмiтування ринкового ризику, що
базуються на вимогах Нацiонального банку України. В зазначених документах визначено поняття ринкового
ризику та його складових, описанi загальнi засади управлiння ринковим ризиком, зазначенi iнструменти його
оцiнки та методи контролю за ним. У щоденному управлiннi ринковими ризиками задiянi Комiтет з
управлiння активами та пасивами (КУАП), валютно-фiнансовий департамент, фiнансовий департамент,
департамент по управлiнню ризиками. В процесi управлiння ринковим ризиком проводиться щоденний аналiз
геп-розривiв по процентних активах та процентних пасивах, оцiнка вартостi активiв та пасивiв, визначення
лiмiту процентного ризику, щоденно проводиться незалежний контроль за дотриманням встановлених
корпорацiєю лiмiтiв. Основним документом, що регламентує полiтику Банку з цiнними паперами є "Бiзнесстратегiя" Банку, яка розробляється щорiчно та затверджується на рiвнi країни (Україна), кластера
(СНД/Москва) та регiону (ЕМА/Лондон) та доводиться Банку до виконання. На базi "Бiзнес-стратегiї"
розробляється iнвестицiйна полiтика. Для оцiнки ринкового ризику Банк використовує метод «надходження
пiд ризиком» - метод кiлькiсної оцiнки ризику, який полягає у вiднайденi величини доходiв Банку, якi
постiйно перебувають пiд ризиком їх неотримання або необхiдностi негайного використання для покриття
витрат. Показником оцiнки ризикiв є порiвняння волатильностi цiн за рiзними операцiями, схильними до
ринкового ризику. При цьому вiдповiднiсть показника рiвня ризику вибирається емпiричним (або iншим)
шляхом. Стратегiя у сферi ризикiв визначається стратегiєю дiяльностi Банку. Планування кiлькiсної оцiнки
ризику передбачає визначення меж втрат за банкiвськими операцiями i вiдповiдних вiдкритих позицiй. Межi
втрат за всiма ринковими операцiями пiдсумовуються, утворюючи сукупний розмiр втрат, вiдповiдний
портфелю ринкового ризику. Ця величина додається до загальної суми ризику по Банку. Остання
порiвнюється з межею втрат, яку Банк готовий нести (плановою межею втрат). Невiдповiднiсть розрахункової
суми i планової межi втрат виправляється шляхом вiдповiдних коригувань меж втрат iз рiзних операцiй, змiни
спектру операцiй та обсягiв вiдкритих позицiй. ? Валютний ризик Валютний ризик – це ризик втрат, який
виникає через несприятливi коливання курсiв iноземних валют. Валютний ризик є результатом вiдкритих
позицiй Банку в рiзних валютах. Такi позицiї розраховуються як рiзниця мiж активами i зобов’язаннями в
однiй i тiй же валютi на звiтну дату. Внутрiшня нормативна база, що затверджена вiдповiдними органами
банку згiдно з принципами корпоративного управлiння, загалом визначає обмеження валютних позицiй за
валютами, строками та iнструментами. Методологiчне забезпечення та управлiння валютним ризиком Банку
складається з Полiтики управлiння ринковим ризиком та Полiтики лiмiтування ринкового ризику, що
базується на вимогах Нацiонального банку України. В зазначених документах визначено поняття валютного
ризику як складової ринкового ризику, описанi загальнi засади управлiння валютним ризиком, зазначенi
iнструменти його оцiнки та методи контролю за ним. Проведення операцiй з купiвлi – продажу, залучення та
розмiщення iноземної валюти на мiжбанкiвському ринку, а також вiдповiдальнiсть за стан ВВП (вiдкритої
валютної позицiї) покладено на Казначейство. Банк здiйснює управлiння валютним ризиком за допомогою
системи лiмiтiв, встановлених на: - загальнi ВВП у розрiзi валют; - максимальнi втрати (МАТ); - вартiсть пiд
ризиком (VAR); - дилерiв казначейства. Функцiя визначення кiлькiсної оцiнки i монiторингу ризику є
незалежною вiд дiяльностi, пов’язаної з прийняттям ризику. Щоденний контроль за дотриманням лiмiтiв ВВП,
МАТ та VAR покладено на Фiнансовий Департамент та Регiонального ризик-менеджера. Контроль за
дотриманням лiмiтiв на дилерiв покладено на бек-офiс казначейства. Жодна операцiя казначейства не
вiдбувається без вiзування уповноваженого працiвника бек-офiсу з вiдмiткою про дотримання дилерами своїх
лiмiтiв. Також бек-офiс казначейства здiйснює контроль за вiдповiднiстю операцiй казначейства до ринкової
ситуацiї та проводить "таргет маркет" контроль. Контроль адекватностi проводиться з метою виключення
можливостi проведення дилерських операцiй, що не вiдповiдають iнтересам Банку та шкодять його
фiнансовому стану. При цьому використовується iнформацiя агентства "Reuters". "Таргет маркет" контроль
полягає у дотриманнi дилерами казначейства принципу укладання угод та проведення операцiй тiльки з
банками, що включенi у список потенцiйних контрагентiв. Формування зазначеного перелiку вiтчизняних
банкiв покладено на Кредитний Комiтет Банку. Банки-контрагенти розглядаються виходячи iз їхнього
позицiювання на ринку, фiнансового стану, галузевого спрямування та репутацiї. Перегляд списку
вiдбувається не рiдше одного разу на рiк або за необхiднiстю, як правило, один раз у квартал. Банк
дотримується вимог економiчних нормативiв, встановлених Нацiональним банком України щодо монiторингу
валютного ризику. Лiмiти вiдкритої валютної позицiї 31 грудня 2017 31 грудня 2016 Лiмiт загальної довгої
вiдкритої валютної позицiї (Л13-1) Нормативне значення лiмiту Л13-1 не має перевищувати 1% 0,0676%

0,2082% Лiмiт загальної короткої вiдкритої валютної позицiї (Л13-2) Нормативне значення лiмiту Н13-2 не має
перевищувати 10% 4,3511% 7,3170% ? Таблиця 30.1 Аналiз валютного ризику (тис. грн.) Найменування
валюти На 31 грудня 2017 року На 31 грудня 2016 року монетарнi активи монетарнi зобов'язання чиста
позицiя монетарнi активи монетарнi зобов'язання чиста позицiя Долари США 3 765 259 (3 822 898) (57 639) 3
236 376 (3 332 861) (96 485) Євро 1 034 509 (1 034 636) (127) 397 755 (397 912) (156) Фунти стерлiнгiв 49 617
(48 870) 747 48 455 (48 397) 58 Росiйськi рублi 15 517 (15 548) (31) 10 722 (8 678) 2 044 Iншi 4 436 (4 316) 120 1
582 (943) 638 Усього 4 869 338 (4 926 268) (56 930) 3 694 890 (3 788 791) (93 901) Наведений вище аналiз
включає лише монетарнi активи та зобов’язання. Таблиця 30.2 Змiна фiнансового результату та власного
капiталу в результатi можливих змiн обмiнних курсiв, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi iншi
змiннi характеристики залишаються фiксованими (тис. грн.) Найменування статтi На 31 грудня 2017 року На
31 грудня 2016 року вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал вплив на прибуток/ (збиток) вплив
на власний капiтал Змiцнення долара США на 25% (11 816) (11 816) (19 779) (19 779) Послаблення долара
США на 25% 11 816 11 816 19 779 19 779 Змiцнення євро на 25% (26) (26) (32) (32) Послаблення євро на 25%
26 26 32 32 Змiцнення фунта стерлiнгiв на 25% 153 153 12 12 Послаблення фунта стерлiнгiв на 25% (153) (153)
(12) (12) Змiцнення росiйського рубля на 25% (6) (6) 419 419 Послаблення росiйського рубля на 25% 6 6 (419)
(419) Послаблення iнших валют на 25% (25) (25) (131) (131) Таблиця 30.3 Змiна фiнансового результату та
власного капiталу в результатi можливих змiн обмiнного курсу, що встановлений як середньозважений
валютний курс, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими (тис. грн.)
Найменування статтi На 31 грудня 2017 року На 31 грудня 2016 року вплив на прибуток/ (збиток) вплив на
власний капiтал вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал Змiцнення долара США на 25% (11 199)
(11 199) (18 587) (18 587) Послаблення долара США на 25% 11 199 11 199 18 587 18 587 Послаблення євро на
25% 23 23 32 32 Змiцнення фунта стерлiнгiв на 25% 139 139 12 12 Послаблення фунта стерлiнгiв на 25% (139)
(139) (12) (12) Змiцнення росiйського рубля на 25% (6) (6) 356 356 Послаблення росiйського рубля на 25% 6 6
(356) (356) Розрахунок впливу змiни фiнансового результату та власного капiталу в результатi можливих змiн
обмiнного курсу, що встановлений як середньозважений валютний курс, здiйснюється за допомогою
перерахунку валютної позицiї Банку станом на кiнець звiтного перiоду по валютах, з використанням
середньозваженого курсу кожної валюти за вiдповiдний звiтний рiк. ? Вiдсотковий ризик Вiдсотковий ризик це наявний або потенцiйний ризик для надходжень або капiталу, який виникає внаслiдок несприятливих змiн
процентних ставок. Цей ризик впливає як на прибутковiсть банку, так i на економiчну вартiсть його активiв,
зобов'язань та позабалансових iнструментiв. Одним з методiв оцiнки вiдсоткового ринку є аналiз чутливостi.
Цiллю цього методу є оцiнка впливу змiн процентної ставки на прибуток або збиток Банку. При проведеннi
аналiзу чутливостi Банк використовує метод аналiзу сценарiїв. Даний метод застосовує рiзнi сценарiї змiни
вiдсоткової ставки до статичної моделi розриву балансу Банку, тобто ґрунтується на припущеннi змiни
вiдсоткової ставки при незмiнностi iнших характеристик. Процедура управлiння процентним ризиком
визначає виконання таких етапiв, як аналiз геп-розривiв по процентних активах та процентних пасивах, оцiнка
вартостi активiв та пасивiв, визначення лiмiту процентного ризику. Вiдповiдно до чинного законодавства
України у Банку функцiонує Тарифний комiтет, основним завданням якого є планування та регулювання
тарифної полiтики, оптимiзацiя дiючих тарифiв з врахуванням необхiдностi досягнення визначеної бюджетом
прибутковостi. Вiдповiдно до покладених функцiй, Тарифний комiтет аналiзує спiввiдношення собiвартостi
послуг та ринкової конкурентоспроможностi дiючих тарифiв, вiдповiдає за полiтику з питань операцiйних
доходiв. Тарифним комiтетом визначаються стандартнi та нестандартнi тарифи на обслуговування
корпоративних та фiзичних осiб-клiєнтiв, а саме тарифи на обслуговування рахункiв, на операцiї з готiвкою,
на переказ коштiв, на електронний банкiнг – систему клiєнт-банк, валютно-конверсiйнi операцiї, операцiї з
чеками, комiсiї за кредитними угодами. Оперативну дiяльнiсть щодо управлiння процентним ризиком у Банку
здiйснює Казначейство. Банком щорiчно затверджуються процентнi лiмiти, якi узгоджуються також на
корпоративному рiвнi (кластер, регiон). Незалежний контроль за дотриманням встановлених лiмiтiв
здiйснюється щоденно. У разi негативних вiдхилень вiд норм, Банк повинен надати регiональному ризикменеджеру письмовi пояснення щодо причин та викласти свої подальшi дiї щодо усунення недолiкiв. Таблиця
30.4 Загальний аналiз вiдсоткового ризику (тис. грн.) Найменування статтi На вимогу i менше 1 мiсяця Вiд 1
до 6 мiсяцiв Вiд 6 до 12 мiсяцiв Бiльше року Усього 2017 рiк Усього фiнансових активiв 15 514 464 2 340 680
114 347 51 738 18 021 229 Усього фiнансових зобов'язань 16 890 036 188 688 - - 17 078 724 Чистий розрив на
кiнець дня 31 грудня 2017 року (1 375 572) 2 151 992 114 347 51 738 942 505 2016 рiк Усього фiнансових
активiв 14 315 238 2 411 737 2 605 59 029 16 788 609 Усього фiнансових зобов'язань 17 300 376 15 064 - 176 17
315 616 Чистий розрив на кiнець дня 31 грудня 2016 року (2 985 138) 2 396 673 2 605 58 853 (527 007) У
таблицi вище наведенi фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання, якi є чутливими до змiн процентної ставки.
Згiдно з умовами кредитних/депозитних договорiв, за якими процентна ставка визначається як LIBOR+маржа,
на момент надання траншу визначається фiксована процентна ставка, що не змiнюється до погашення даного
траншу. Зважаючи на це, наведена вище таблиця складена виходячи зi строку до дати погашення кожного
траншу кредиту та депозиту. ? Таблиця 30.5 Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами
(тис. грн.) Найменування статтi на 31 грудня 2017 року На 31 грудня 2016 року гривня долари США євро iншi

гривня долари США євро iншi Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 0,00% 1,24% 0,00% 0,08% 1,36%
0,43% 0,00% 0,27% Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
14,81% 0,00% 0,00% 0,00% 8,28% 0,00% 0,00% 0,00% Кошти в iнших банках 0,00% 1,22% 0,00% 0,00% 0,00%
0,84% 0,0% 0,00% Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 13,82% 4,94% 2,75% 0,00% 18,14% 6,18% 3,09% 0,00%
Борговi цiннi папери у портфелi банку на продаж 15,56% 0,00% 0,00% 0,00% 17,17% 0,00% 0,00% 0,00%
Зобов’язання Кореспондентськi рахунки банкiв 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% Кошти
банкiв 15,48% 0,00% 0,00% 0,00% 15,48% 0,00% 0,00% 0,00% Кошти клiєнтiв: поточнi рахунки 2,85% 0,00%
0,54% 0,00% 5,04% 0,02% 0,01% 0,00% строковi кошти 12,05% 0,15% 0,00% 0,00% 9,42% 0,01% 0,00% 0,00%
Таблиця 30.6. Аналiз чутливостi для вiдсоткового ризику (тис. грн.) Валюта Процентнi активи / СередньозваЗмiни в чистому Чутливiсть до змiн чистого зобов'язання жений залишок Змiни ставки процентному доходi,
процентного доходу, % за рiк, тис. грн. процента, % тис. грн. 2017 рiк Гривня Активи 13 062 350 (2) (261 247)
(23) 2 261 247 23 Зобов'язання 12 576 603 (1) 125 766 11 1 (125 766) (11) Долари США Активи 3 493 608 (2) (69
872) (6) 2 69 872 6 Зобов'язання 3 553 620 (1) 35 536 3 1 (35 536) (3) Євро Активи 711 709 (2) (14 234) (1) 2 14
234 1 Зобов'язання 715 098 (1) 7 151 1 1 (7 151) (1) Гривня Активи 10 583 078 (2) (211 662) (13) 2 211 662 13
Зобов'язання 10 711 371 (1) 107 114 7 1 (107 114) (7) Долари США Активи 3 794 568 (2) (75 891) (5) 2 75 891 5
Зобов'язання 3 925 572 (1) 39 256 3 1 (39 256) (3) Євро Активи 555 995 (2) (11 120) (1) 2 11 120 1 Зобов'язання
400 296 (1) 4 003 0 1 (4 003) (0) ? Iнший цiновий ризик Iнший цiновий ризик – ризик того, що справедлива
вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових
цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи
спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи
чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку.
Полiтика управлiння цiновим ризиком включає розробку заходiв по виявленню та нейтралiзацiї можливих
негативних подiй iншого цiнового ризику. Банк використовує наступнi методи: попереднє проведення
ринкового тестування банкiвських продуктiв, бiльш ретельний вибiр партнерiв; прогнозування циклiчних
коливань кон’юнктури ринку, їх облiк в iнвестицiйних планах, прийняття iнших антикризових заходiв на рiвнi
Банку: пiдвищення рiвня лiквiдностi за рахунок залучення коштiв, оптимiзацiя сукупних витрат; бiльш
глибока попередня оцiнка рентабельностi банкiвських продуктiв. Географiчний ризик Таблиця 30.7 Аналiз
географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов’язань за 2017 рiк (тис. грн.) Найменування статтi
Україна ОЕСР Iншi країни Усього Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 882 701 4 644 953 15 517 5 543 171
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 1 379 369 - - 1 379
369 Кошти в iнших банках 31 896 - - 31 896 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 5 543 903 - - 5 543 903 Цiннi
папери в портфелi банку на продаж 6 394 099 - - 6 394 099 Iншi фiнансовi активи 1 628 22 519 - 24 147 Усього
фiнансових активiв 14 233 596 4 667 472 15 517 18 916 585 Зобов’язання Кошти банкiв 105 064 36 681 591 142
336 Кошти клiєнтiв 16 435 067 481 005 20 316 16 936 388 Резерви за зобов'язаннями 261 - - 261 Iншi фiнансовi
зобов’язання 2 349 - - 2 349 Усього фiнансових зобов’язань 16 542 741 517 686 20 907 17 081 334 Чиста
балансова позицiя (2 309 064) 4 149 705 (5 390) 1 835 251 Невикористанi кредитнi лiнiї 18 930 705 - - 18 930
705 Iншi зобов’язання кредитного характеру 378 048 3 506 - 381 554 ? Таблиця 30.8 Аналiз географiчної
концентрацiї фiнансових активiв та зобов’язань за 2016 рiк (тис. грн.) Найменування статтi Україна ОЕСР Iншi
країни Усього Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 2 212 556 3 257 181 10 722 5 480 459 Кошти
обов’язкових резервiв Банку в Нацiональному банку України, що облiковуються на окремому рахунку 405 467
- - 405 467 Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 566 292 - 566 292 Кошти в iнших банках 30 890 - - 30 890 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 4 798 665 - - 4 798 665
Цiннi папери в портфелi банку на продаж 8 112 633 - - 8 112 633 Iншi фiнансовi активи 2 101 - - 2 101 Усього
фiнансових активiв 16 128 604 3 257 181 10 722 19 396 507 Зобов’язання Кошти банкiв 210 534 15 430 451 226
415 Кошти клiєнтiв 15 759 703 1 299 845 29 653 17 089 201 Резерви за зобов'язаннями 3 940 - - 3 940 Iншi
фiнансовi зобов’язання 2 885 - - 2 885 Усього фiнансових зобов’язань 15 977 062 1 315 275 30 104 17 322 441
Невикористанi кредитнi лiнiї 17 133 020 - - 17 133 020 Iншi зобов’язання кредитного характеру 508 413 - - 508
413 Станом на 31 грудня 2017 та на 31 грудня 2016 року всi невикористанi кредитнi лiнiї є вiдкличними. Для
визначення концентрацiї географiчного ризику Банку активи та зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням,
класифiкуються виходячи iз країни знаходження контрагента, грошовi кошти у касi Банку, примiщення та
обладнання класифiкуються вiдповiдно до країни їх фiзичного знаходження. Концентрацiя iнших ризикiв.
Ризик концентрацiї – це не вiдособлений вид банкiвського ризику, а узагальнений, який включає елементи
наступних банкiвських ризикiв: кредитного, ринкового, ризику лiквiдностi, операцiйно-технологiчного,
географiчного, у результатi зосередження дiяльностi на окремих видах операцiй або на окремих джерелах
фiнансування. Спiльною характеристикою, яка iдентифiкує кожну концентрацiю ризику є можливiсть понести
потенцiйнi втрати, якi можуть значно погiршити фiнансовий стан Банку та привести до неможливостi
проведення поточних операцiй, в результатi зосередження дiяльностi з певними особами, на певних видах
iнструментiв, активах, пасивах, регiонах та країнах. Ризик лiквiдностi Ризик лiквiдностi визначається як
наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неспроможнiсть банку
виконати свої зобов'язання у належнi строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик лiквiдностi

виникає через нездатнiсть управляти незапланованими вiдтоками коштiв, змiнами джерел фiнансування та/або
виконувати позабалансовi зобов'язання. Управлiння активами, пасивами та лiквiднiстю здiйснюється
Комiтетом з управлiння активами та пасивами. Ризик лiквiдностi є одним з ключових фiнансових ризикiв вiд
ефективностi управлiння яким залежить стабiльне фiнансове становище банку. З метою управлiння ризиком
лiквiдностi проводиться аналiз структури активiв та пасивiв, стан лiквiдностi, як в цiлому по всiх видах валют,
так i у розрiзi кожної окремо взятої валюти, в якiй Банк здiйснює свої операцiї, контролюється дотримання
Банком нормативiв обов'язкового резервування залучених коштiв на коррахунку, економiчних нормативiв,
встановлених НБУ, а також внутрiшнiх нормативних вимог. Важливим iнструментом ефективного управлiння
лiквiднiстю є використання методу аналiзу збалансованостi термiнiв погашення активних вкладень та
залучених коштiв, прогнозування потокiв грошових коштiв. Методологiчне забезпечення та управлiння
ризиком лiквiдностi Сiтiбанку складається з Полiтики по управлiнню ризиком лiквiдностi (Liquidity Risk
Management Policy) та Стандартiв управлiння, планування та звiтностi щодо ризику лiквiдностi (Standards for
Liquidity Risk Management, Planning and Reporting). Вiдповiдно до корпоративних вимог, Банком щорiчно
затверджуються лiмiти на невiдповiднiсть активiв та пасивiв за строками i валютами на рiк. Незалежний
контроль за дотриманням встановлених лiмiтiв здiйснюється щоденно. У разi негативних вiдхилень вiд лiмiтiв,
Банк повинен надати регiональному менеджеру письмовi пояснення щодо причин та викласти свої подальшi
дiї щодо усунення недолiкiв. Процес оцiнки та управлiння ризиком лiквiдностi деталiзовано у вiдповiдних
внутрiшнiх положеннях Сiтiбанку та CBNA, в т.ч.: • Положення про управлiння та контроль за лiквiднiстю •
Citigroup standards for liquidity management planning and reporting • Citigroup liquidity risk management policy
Банк дотримується вимог економiчних нормативiв, встановлених Нацiональним банком України щодо
монiторингу ризикiв лiквiдностi. Нормативи лiквiдностi 31 грудня 2017 31 грудня 2016 Норматив миттєвої
лiквiдностi (Н4) Нормативне значення нормативу Н4 має бути не меншим нiж 20% 60,56% 81,31% Норматив
поточної лiквiдностi (Н5) Нормативне значення нормативу Н5 має бути не меншим нiж 40% 97,30% 99,06%
норматив короткострокової лiквiдностi (Н6) Нормативне значення нормативу Н6 має бути не меншим нiж 60%
111,13% 110,35% Таблиця 30.9 Аналiз фiнансових зобов’язань за строком погашення за 2017 рiк (тис. грн.)
Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 12 мiсяцiв до 5
рокiв Понад 5 рокiв Усього Кошти банкiв 142 336 - - - - 142 336 Кошти клiєнтiв 16 747 700 - 188 688 - - 16 936
388 Iншi фiнансовi зобов’язання 2 284 10 1 27 27 2 349 Гарантiї 24 790 6 180 94 490 15 587 14 770 155 817
Iмпортнi акредитиви 2 977 164 764 58 257 - - 225 998 Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими
зобов'язаннями 16 920 087 170 954 341 436 15 614 14 797 17 462 888 Таблиця 30.10 Аналiз фiнансових
зобов’язань за строком погашення за 2016 рiк (тис. грн.) Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiсяця
Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 12 мiсяцiв до 5 рокiв Усього Кошти банкiв 226 415 - - - 226 415
Кошти клiєнтiв 16 411 102 677 923 - 176 17 089 201 Iншi фiнансовi зобов’язання 2 885 - - - 2 885 Гарантiї 20
851 32 980 4 750 25 062 83 643 Iмпортнi акредитиви 1 388 218 251 209 071 - 428 710 Усього потенцiйних
майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 16 662 641 929 154 213 821 25 238 17 830 854 У зв'язку iз
структурою фiнансових зобов'язань в 2017 та 2016 роках контрактнi недисконтованi потоки за зобов'язаннями
суттєво не вiдрiзняються вiд очiкуваних потокiв за зобов’язаннями. Таблиця 30.11 Аналiз фiнансових активiв
та зобов’язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за 2017 рiк (тис. грн.)
Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 12 мiсяцiв до 5
рокiв Понад 5 рокiв Усього Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 5 543 171 - - - - 5 543 171 Фiнансовi
активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 1 379 369 1 379 369 Кошти в
iнших банках - - 31 896 31 896 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 3 069 034 2 254 786 168 345 18 263 33 475 5
543 903 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 6 394 099 6 394 099 Iншi фiнансовi активи 1 709 22 438 24
147 Усього фiнансових активiв 16 387 382 2 277 224 200 241 18 263 33 475 18 916 585 Зобов’язання Кошти
банкiв 142 336 - - - - 142 336 Кошти клiєнтiв 16 747 700 - 188 688 - - 16 936 388 Iншi фiнансовi зобов’язання 2
284 10 1 27 27 2 349 Усього фiнансових зобов’язань 16 892 320 10 188 689 27 27 17 081 073 Таблиця 30.12
Аналiз фiнансових активiв та зобов’язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за
2016 рiк (тис. грн.) Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв
Вiд 12 мiсяцiв до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 5 480 459 - - - - 5 480
459 Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України 405 467 - - - - 405 467 Фiнансовi
активи, що облiковуються за спра- ведливою вартiстю через прибуток або збиток 566 292 - - - - 566 292 Кошти
в iнших банках - 30 890 - - - 30 890 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 2 355 011 1 934 461 450 527 18 007 40
659 4 798 665 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 8 112 633 - - - - 8 112 633 Iншi фiнансовi активи 2 101 - - - 2 101 Усього фiнансових активiв 16 921 963 1 965 351 450 527 18 007 40 659 19 396 507 Зобов’язання
Кошти банкiв 226 415 - - - - 226 415 Кошти клiєнтiв 16 411 102 677 923 - 176 - 17 089 201 Iншi фiнансовi
зобов’язання 2 885 - - - - 2 885 Усього фiнансових зобов’язань 16 640 402 677 923 - 176 - 17 318 501 ?
Управлiння операцiйним ризиком Операцiйно-технологiчний ризик – це потенцiйний ризик для iснування
банку, який виникає через недолiки корпоративного управлiння, системи внутрiшнього контролю або
неадекватностi iнформацiйних технологiй та процесiв обробки iнформацiї. Операцiйно-технологiчний ризик
виникає такоє через неадекватнiсть стратегiї, полiтики та використання iнформацiйних технологiй. До iнших

аспектiв операцiйно-технологiчного ризику вiдноситься ймовiрнiсть непердбачуваних подiй (пожежа або
стихийнi лиха). Загальне керiвництво операцiйними ризиками покладено на комiтет з бiзнес-ризикiв,
комплаєнса та контролю (BRCC). Операцiйне управлiння виконується Вiддiлом операцiйного та технiчного
контролю та iншими структурними пiдроздiлами Операцiйного департаменту та Департаментом по
управлiнню ризиками. Щоквартально, оцiнка ефективностi внутрiшнiх контролiв виконується шляхом само
тестування (МСА) пiдроздiлами банку на базi ймовiрних операцiйних ризикiв. Процес оцiнки та управлiння
операцiйним ризиком (операцiйно-технологiчним ризиком) деталiзовано у вiдповiдних внутрiшнiх
положеннях Сiтiбанку та Сiтi, в т.ч.: - Полiтика з управлiння операцiйним ризиком та атестацiї ризикiв та
контролю - Operational risk management policy
Примiтка 31 Управлiння капiталом Головна мета процесу управлiння капiталом Банку полягає в своєчасному
залученнi та пiдтримцi достатнього обсягу капiталу, необхiдного для забезпечення поточної дiяльностi Банку,
для пiдтримки стратегiчних намiрiв розвитку та створення захисту вiд ризикiв, що виникають в банкiвськiй
дiяльностi. Управлiння капiталом Банку є складовою загального процесу управлiння активами та пасивами
Банку, отже пропозицiї щодо збiльшення капiталу, виплати дивiдендiв та iншi розглядаються Комiтетом з
управлiння активами та пасивами Банку. В подальшому цi пропозицiї надаються Наглядовiй Радi та
акцiонерам Банку для прийняття остаточних рiшень. Згiдно з iснуючими вимогами до рiвня капiталу,
встановленими Нацiональним Банком України, всi українськi банки зобов’язанi пiдтримувати показник
адекватностi капiталу (спiввiдношення регулятивного капiталу та активiв, зважених на ризик) вище
встановленого мiнiмального показника. На 31 грудня 2017 та 2016 рокiв мiнiмальний рiвень адекватностi
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капiталу, встановлений НБУ становить 10%. Банк вiдповiдає нормативним вимогам щодо показника
адекватностi капiталу станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв. Норматив адекватностi капiталу Банку на 31
грудня 2017 та 2016 рокiв (за даними форми статистичної звiтностi «Звiт про дотримання економiчних
нормативiв та лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї») перевищував встановлену норму i становив 23.76% та
58.77% вiдповiдно. (тис. грн.) Складовi регулятивного капiталу 31 грудня 2017 31 грудня 2016 Фактично
сплачений зареєстрований статутний капiтал 200 000 120 000 Емiсiйнi рiзницi 253 091 253 091 Резервнi фонди
розкритi резерви, що створенi або збiльшенi за рахунок нерозподiленого прибутку 358 906 287 893 Зменшення
основного капiталу на суму нематерiальних активiв за мiнусом зносу (295) (527) Усього основного капiталу
811 702 660 457 Резерви пiд стандартну заборгованiсть - 25 603 Розрахунковий прибуток (Рпр /п) 998 375 1 401
797 НКР (477 252) (50 954) Додатковий капiтал до розрахунку 521 123 660 457 Усього регулятивного капiталу
1 332 825 1 320 914
Примiтка 32 Потенцiйнi зобов'язання Банку Потенцiйнi податковi зобов’язання Для української системи
оподаткування характерними є наявнiсть численних податкiв та законодавство, яке часто змiнюється.
Податкове законодавство є часто невизначеним, може мати рiзне трактування, а в деяких випадках є
суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у трактуваннi податкового законодавства мiж мiсцевою,
обласною i державною податковими адмiнiстрацiями та мiж Нацiональним банком i Мiнiстерством фiнансiв.
Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi згiдно iз законодавством
уповноваженi застосовувати значнi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Цi факти створюють в Українi
значно серйознiшi податковi ризики, нiж тi, якi є типовими для країн з бiльш розвиненими системами
оподаткування. Керiвництво вважає, що воно виконує всi вимоги чинного податкового законодавства. Проте
не може iснувати впевненостi у тому, що податковi органи не матимуть iншої думки щодо вiдповiдностi Банку
чинному податковому законодавству i не застосують штрафнi санкцiї. У цiй фiнансовiй звiтностi не був
створений резерв по потенцiйних штрафних санкцiях, пов’язаних з оподаткуванням. Судовi процеси У ходi
своєї дiяльностi Банк залучається до рiзних судових процесiв. На думку керiвництва, результат цих судових
процесiв не матиме суттєвого впливу на фiнансовий стан або результати операцiй. Зобов’язання за
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капiтальними iнвестицiями Протягом 2017-2018 рокiв Банк реалiзує проект з реновацiї власної будiвлi.
Оцiночна вартiсть проекту складає 40 млн. грн. Вiднесення на витрати та капiталiзацiя видаткiв вiдбувається
по мiрi приймання виконаних робiт. Протягом вказаного перiоду Банк, також, здiйснює проект по замiнi
програмного забезпечення, яке використовується для пiдготовки регуляторної звiтностi. Оцiночна вартiсть
реалiзацiї цього проекту, з врахуванням часткової замiни та оновлення iнфраструктури, включаючи пiдтримку
на п’ять рокiв, складає 43 млн. грн. Зобов'язання оперативного лiзингу (оренди) Таблиця 32.1 Майбутнi
мiнiмальнi оренднi платежi за невiдмовним договором про оперативний лiзинг (оренду) (тис. грн.)
Найменування статтi 31 грудня 2017 31 грудня 2016 До 1 року 1 179 2 017 Вiд 1 до 5 рокiв 3 816 4 770 Понад 5
рокiв 4 770 5 084 Усього 9 765 11 871 Зобов'язання з кредитування Таблиця 32.2 Структура зобов'язань з
кредитування (тис. грн.) Найменування статтi 31 грудня 2017 31 грудня 2016 Невикористанi кредитнi лiнiї 18
930 705 17 133 020 Iмпортнi акредитиви 225 998 428 710 Гарантiї виданi 155 817 83 643 Резерв за
зобов'язаннями, що пов'язанi з кредитуванням (261) (3 940) Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням,
за мiнусом резерву 19 312 259 17 641 433 Станом на 31 грудня 2017 та на 31 грудня 2016 року всi
невикористанi кредитнi лiнiї є вiдкличними. Станом на 31 грудня 2017 та на 31 грудня 2016 року грошовi
кошти, отриманi в забезпечення гарантiй, вiдсутнi. ? Таблиця 32.3 Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют

(тис. грн.) Найменування статтi 31 грудня 2017 31 грудня 2016 Гривня 4 287 121 4 390 412 Долар США 12 543
150 11 048 426 Євро 2 180 119 1 960 213 Iншi 301 869 242 082 Усього 19 312 259 17 641 433
Примiтка 33 Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань Оцiнена справедлива вартiсть фiнансових активiв i
фiнансових зобов’язань визначається за допомогою методiв дисконтованих грошових потокiв та iнших
належних методологiй оцiнки вартостi i може не вiдображати справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату
розповсюдження цiєї фiнансової звiтностi. Такi розрахунки не вiдображають нiяких премiй або дисконтiв, що
можуть виникнути внаслiдок пропозицiї на продаж одночасно всiєї суми певного фiнансового iнструмента.
Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо очiкуваних у майбутньому грошових потокiв,
поточних економiчних умов, характеристик ризику рiзних фiнансових iнструментiв та iнших факторiв. Банк
використовує наступнi iєрархiчнi методи розрахунку для визначення i розкриття справедливої вартостi
фiнансових iнструментiв: Визначенi цiни на активному ринку (Рiвень 1) – Оцiнки базуються на визначених
цiнах на активних ринках для аналогiчних активiв або зобов’язань, до яких Банк має можливiсть отримати
доступ. Коригування оцiнки та дисконти не застосовуються до цих фiнансових iнструментiв. Оскiльки оцiнки
базуються на визначених цiнах, що вже iснують i регулярно доступнi на активному ринку, оцiнка цих
продуктiв не передбачає використання iстотних професiйних суджень. Методика оцiнки iз використанням
iнформацiї, яка пiддається спостереженню (Рiвень 2) – Оцiнки базуються на iнформацiї, для якої усi суттєвi
данi можна прямо або опосередковано отримати за допомогою спостереження, i оцiнки використовують одну
або декiлька визначених цiн, що пiддаються спостереженню, для звичайних операцiй на ринках, якi не
вважаються активними. Методика оцiнки iз використанням iнформацiї, що вiдмiнна вiд ринкових даних, якi
пiддаються спостереженню (Рiвень 3) – Оцiнки базуються на iнформацiї, яка пiддається спостереженню, i є
важливими для загальної оцiнки справедливої вартостi. Справедлива вартiсть фiнансових активiв, що
котируються на активному ринку, визначається згiдно котирувань, якi вiдображають умови, за якими
вiдбуваються регулярнi та останнi операцiї на ринку. Банк використовує iншi методи оцiнки для визначення
справедливої вартостi iнструментiв, якщо котирування для них не доступнi. Нижче наведено опис методик
визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв. Вони включають оцiнку Банку щодо припущень,
якi б здiйснювались учасниками ринку при визначеннi справедливої вартостi таких iнструментiв. Цiннi папери
Оцiнка справедливої вартостi цiнних паперiв здiйснена iз використанням котирування на ПФТС, а також
виходячи з рiвня дохiдностi згiдно з дiючою Єдиною Кривою Дохiдностi (ЄКД). Кошти в iнших банках та
кредити та заборгованiсть клiєнтiв Справедливу вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв та коштiв в iнших
банках вiднесено до Рiвня 3 iєрархiї справедливої вартостi. Оцiнка здiйснена на основi грошових потокiв
продисконтованих за ринковими ставками. Справедлива вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, iнших
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фiнансових активiв та зобов’язань приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi, та вiдноситься до Рiвня 2
iєрархiї справедливої вартостi. Припускається, що справедлива вартiсть усiх короткострокових фiнансових
активiв та зобов’язань дорiвнює їх балансовiй вартостi у зв’язку з їх короткостроковим характером та
ринковими процентними ставками на кiнець перiоду. Справедлива вартiсть позик i депозитiв iз строками
погашення i виплат понад один рiк приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi, оскiльки практично по всiх
позиках Банк має право змiнювати процентнi ставки, коли змiнюються ринковi процентнi ставки. Переведення
мiж рiвнями iєрархiї здiйснюється у зв’язку зi змiнами на активному ринку та наявнiстю ринкових даних.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016, переведення фiнансових активiв, що
облiковуються за справедливою вартiстю, з Рiвня 1 на Рiвень 2 або Рiвень 3 iєрархiї справедливої вартостi, не
здiйснювалося. Таблиця 33.1 Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для
оцiнки активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2017 року (тис. грн.) Назва
статтi Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть Усього балансова
вартiсть ринковi котирування модель оцiнки, що модель оцiнки, використовує що використовує показники,
спостережнi данi не пiдтвердженi ринковими даними (1-й рiвень) (2-й рiвень) (3-й рiвень) Фiнансовi активи,
що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - 1 379 369 - 1 379 369 1 379 369
державнi облiгацiї - 1 379 369 - 1 379 369 1 379 369 Цiннi папери у портфелi банку на продаж - 6 394 099 - 6
394 099 6 394 099 депозитнi сертифiкати НБУ - 4 309 766 - 4 309 766 4 309 766 державнi облiгацiї - 2 084 333 2 084 333 2 084 333 Усього активiв, оцiнених за справедливою вартiстю - 7 773 468 - 7 773 468 7 773 468
Таблиця 33.2 Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних активiв та зобов'язань, справедлива вартiсть
яких розкривається станом на 31 грудня 2017 року (тис. грн.) Назва статтi Справедлива вартiсть за рiзними
моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть Усього балансова вартiсть ринковi котирування модель оцiнки,
що модель оцiнки, використовує що використовує показники, спостережнi данi не пiдтвердженi ринковими
даними (1-й рiвень) (2-й рiвень) (3-й рiвень) АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти - 5 543 171 - 5 543 171
5 543 171 готiвковi кошти - 20 105 - 20 105 20 105 кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових
резервiв) - 851 104 - 851 104 851 104 кореспондентськi рахунки в iнших банках - 4 671 962 - 4 671 962 4 671
962 Кошти в iнших банках - - 31 896 31 896 31 896 депозити в iнших банках - - 31 896 31 896 31 896 Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв - - 5 543 903 5 543 903 5 543 903 кредити юридичним особам - - 5 487 574 5 487 574 5
487 574 iпотечнi кредити фiзичних осiб - - 56 329 56 329 56 329 Iншi фiнансовi активи - 24 147 - 24 147 24 147
дебiторська заборгованiсть за розрахунками 22 743 - 22 743 22 743 нарахованi доходи до отримання - 1 128 - 1

128 1 128 дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками - 276 - 276 276 Усього активiв,
справедлива вартiсть яких розкривається - 5 567 318 5 575 799 11 143 117 11 143 117 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Кошти
банкiв - 142 336 - 142 336 142 336 кореспондентськi рахунки iнших банкiв - 142 336 - 142 336 142 336 Кошти
клiєнтiв - 16 936 388 - 16 936 388 16 936 388 державнi та громадськi органiзацiї - 38 859 - 38 859 38 859 iншi
юридичнi особи - 16 891 127 - 16 891 127 16 891 127 фiзичнi особи - 6 402 - 6 402 6 402 Iншi фiнансовi
зобов'язання - 2 349 - 2 349 2 349 Усього зобов'язань, справедлива вартiсть яких розкривається - 17 081 073 - 17
081 073 17 081 073 Таблиця 33.3 Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися
для методiв оцiнки активiв та зобов'язань станом на 31 грудня 2016 року (тис. грн.) Назва статтi Справедлива
вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть Усього балансова вартiсть ринковi
котирування модель оцiнки, що модель оцiнки, використовує що використовує показники, спостережнi данi не
пiдтвердженi ринковими даними (1-й рiвень) (2-й рiвень) (3-й рiвень) АКТИВИ Грошовi кошти та їх
еквiваленти - 5 885 927 - 5 885 927 5 885 927 готiвковi кошти - 22 495 - 22 495 22 495 кошти в Нацiональному
банку України (крiм обов'язкових резервiв) - 2 177 836 - 2 177 836 2 177 836 кошти обов'язкових резервiв банку
в Нацiональному банку України - 405 467 - 405 467 405 467 кореспондентськi рахунки, депозити та кредити
овернайт у банках - 3 280 129 - 3 280 129 3 280 129 Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток - 566 292 - 566 292 566 292 державнi облiгацiї - 566 292 - 566 292 566 292
Кошти в iнших банках - - 30 890 30 890 30 890 депозити в iнших банках - - 30 890 30 890 30 890 Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв - - 4 798 665 4 798 665 4 798 665 кредити юридичним особам - - 4 732 365 4 732 365 4
732 365 iпотечнi кредити фiзичних осiб - - 65 178 65 178 65 178 кредити на поточнi потреби фiзичним особам - 1 122 1 122 1 122 Цiннi папери у портфелi банку на продаж - 8 112 633 - 8 112 633 8 112 633 державнi
облiгацiї - 691 485 - 691 485 691 485 депозитнi сертифiкати НБУ - 7 421 149 - 7 421 149 7 421 149 Iншi
фiнансовi активи - 2 101 - 2 101 2 101 нарахованi доходи до отримання - 2 049 - 2 049 2 049 дебiторська
заборгованiсть за операцiями з платiжними картками - 52 - 52 52 Основнi засоби та нематерiальнi активи - 44
676 - 44 676 44 676 будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 33 456 - 33 456 33 456 нематерiальнi активи 527 - 527 527 iншi основнi засоби - 10 693 - 10 693 10 693 Усього активiв - 14 611 629 4 829 555 19 441 184 19
441 184 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Кошти банкiв - 226 415 - 226 415 226 415 кореспондентськi рахунки iнших банкiв 226 415 - 226 415 226 415 Кошти клiєнтiв - 17 089 201 - 17 089 201 17 089 201 державнi та громадськi
органiзацiї - 36 432 - 36 432 36 432 iншi юридичнi особи - 17 047 604 - 17 047 604 17 047 604 фiзичнi особи - 5
165 - 5 165 5 165 Iншi фiнансовi зобов'язання - 2 885 - 2 885 2 885 iншi фiнансовi зобов'язання - 2 885 - 2 885 2
885 Усього зобов'язань - 17 318 501 - 17 318 501 17 318 501 ?
Примiтка 34 Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки Таблиця 34.1 Фiнансовi активи за
категорiями оцiнки за 2017 рiк (тис. грн.) Найменування статтi Кредити та Активи, наявнi Фiнансовi активи за
справедливою вартiстю дебiторська заборгованiсть для продажу з вiдображенням переоцiнки як
прибутку/збитку Усього торговi активи активи, якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток
або збиток Грошовi кошти та їх еквiваленти 5 543 171 - - - 5 543 171 Фiнансовi активи, що облiковуються за
справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток: - - 1 379 369 - 1 379 369 торговi цiннi папери
- - 1 379 369 - 1 379 369 Кошти в iнших банках: 31 896 - - - 31 896 депозити в iнших банках 31 896 - - - 31 896
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 5 543 903 - - - 5 543 903 кредити юридичним особам 5 487 574 - - - 5 487
574 iпотечнi кредити фiзичних осiб 56 329 - - - 56 329 Цiннi папери у портфелi банку на продаж - 6 394 099 - - 6
394 099 Iншi фiнансовi активи: 24 147 - - - 24 147 дебiторська заборгованiсть за розрахунками 22 743 - - - 22
743 нарахованi доходи до отримання 1 128 - - - 1 128 дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними
картками 276 - - - 276 Усього фiнансових активiв 11 143 117 6 394 099 1 379 369 - 18 916 585 ? Таблиця 34.2
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Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за 2016 рiк (тис. грн.) Найменування статтi Кредити та Активи, наявнi
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю дебiторська заборгованiсть для продажу з вiдображенням
переоцiнки як прибутку/збитку Усього торговi активи активи, якi облiковуються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток Грошовi кошти та їх еквiваленти 5 480 459 - - - 5 480 459 Кошти обов'язкових
резервiв банку в Нацiональному банку України 405 467 - - - 405 467 Фiнансовi активи, що облiковуються за
справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток: - - 566 292 - 566 292 торговi цiннi папери - 566 292 - 566 292 Кошти в iнших банках: 30 890 - - - 30 890 депозити в iнших банках 30 890 - - - 30 890
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 4 798 665 - - - 4 798 665 кредити юридичним особам 4 732 365 - - - 4 732
365 iпотечнi кредити фiзичних осiб 65 178 - - - 65 178 кредити на поточнi потреби фiзичним особам 1 122 - - - 1
122 Цiннi папери у портфелi банку на продаж - 8 112 633 - - 8 112 633 Iншi фiнансовi активи: 2 101 - - - 2 101
нарахованi доходи до отримання 2 049 - - - 2 049 дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними
картками 52 - - - 52 Усього фiнансових активiв 10 717 582 8 112 633 566 292 - 19 396 507 ?
Примiтка 35 Операцiї з пов'язаними сторонами У ходi своєї звичайної дiяльностi Банк надає позики та аванси
клiєнтам, залучає депозити та здiйснює iншi операцiї з пов’язаними сторонами. Сторони вважаються
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пов’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює
суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Умови здiйснення операцiй
iз пов’язаними сторонами встановлюються у момент здiйснення операцiй. Пов’язаними сторонами для Банку є

члени Наглядової Ради, Правлiння та члени їх сiмей, суб’єкти господарювання, що перебувають пiд спiльним
контролем. Банк оцiнює кредитнi ризики, пов’язанi iз кредитуванням пов’язаних сторiн, та управляє ними на
основi нормативiв встановлених Нацiональним Банком України. До провiдного управлiнського персоналу
вiдносяться: Голова та члени Наглядової Ради, Правлiння Банку; голови Кредитного та Тарифного комiтетiв
Банку, Головний бухгалтер та його заступники, начальник департаменту внутрiшнього аудиту. Банк є 100%
дочiрнiм банком фiнансової корпорацiї Сiтiгруп Iнк. (Citigroup Inc.). Власниками Банку є Сiтiбанк Оверсiз
Iнвестмент Корпорейшн (Citibank Overseas Investment Corporation) (67% статутного капiталу) та Сiтiкорп
Лiзiнг Iнтернешнл ЛЛС (Citicorp Leasing International LLC) (33% статутного капiталу). Таблиця 35.1 Залишки
за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на 31 грудня 2017 року (тис. грн.) Найменування статтi
Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi
сторони Грошовi кошти та їх еквiваленти - - - 4 660 470 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна
процентна ставка 3%) - - 9 747 - Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня - - (17) - Кошти
банкiв - 591 - - Кошти клiєнтiв 39 641 33 677 1 817 - Таблиця 35.2 Доходи та витрати за операцiями з
пов'язаними сторонами за 2017 рiк (тис. грн.) Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi учасники
(акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони
Процентнi доходи - - - 363 208 Процентнi витрати - - - - (2 469) Дивiденди (1 269 238) - - - - Результат вiд
операцiй з iноземною валютою - - 1 217 32 - Результат вiд переоцiнки iноземної валюти - - - 9 86 998 Комiсiйнi
доходи - 406 - 9 6 091 Комiсiйнi витрати - - - - (839) Iншi операцiйнi доходи - 2 - - 2 973 Адмiнiстративнi та
iншi операцiйнi витрати - - - (46 686) (5 224) ? Таблиця 35.3 Iншi права та зобов'язання за операцiями з
пов'язаними сторонами за станом на кiнець 31 грудня 2017 року (тис. грн.) Найменування статтi Провiдний
управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Гарантiї наданi - 3 506 Гарантiї отриманi 11 801 4 187 Таблиця
35.4 Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом
2017 року (тис. грн.) Найменування статтi Провiдний управлiнський персонал Сума кредитiв, погашених
пов'язаними сторонами протягом перiоду 1 252 Таблиця 35.5 Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами
за станом на 31 грудня 2016 року (тис. грн.) Найменування статтi Материнська компанiя Провiдний
управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Грошовi кошти та їх еквiваленти - - 3 267 903 Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 3%) - 7 248 - Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за
станом на 31 грудня - (12) - Кошти клiєнтiв 1 093 188 1 155 - Iншi зобов'язання - 8 953 451 Таблиця 35.6
Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2016 рiк (тис. грн.) Найменування статтi
Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi
пов'язанi сторони Процентнi доходи - - 232 7 336 Процентнi витрати - - - (3 222) Дивiденди (1 810 875) - - Результат вiд операцiй з iноземною валютою - 6 190 - 1 737 Результат вiд переоцiнки iноземної валюти - - 26
205 750 Комiсiйнi доходи - 256 9 2 114 Iншi операцiйнi доходи - - - 3 500 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi
витрати - - (40 176) (5 878) Таблиця 35.7 Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за
станом на кiнець 31 грудня 2016 року (тис. грн.) Найменування статтi Провiдний управлiнський персонал Iншi
пов'язанi сторони Гарантiї отриманi 4 969 515 706 Таблиця 35.8 Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним
сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом 2016 року (тис. грн.) Найменування статтi Провiдний
управлiнський персонал Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду 693 Таблиця 35.9
Виплати провiдному управлiнському персоналу (тис. грн.) Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк витрати
нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання Поточнi виплати працiвникам (34 602) (29 354) Виплати пiд час звiльнення - - - Виплати на основi акцiй (1 968) (1 920) - Медичне страхування (321) (224) Додатковi виплати згiдно контрактiв (10 153) (4 950) - Сформований резерв пiд вiдпустки (734) 1 695 (612) 734
Iншi компенсацiйнi виплати (874) - (2 141) 8 218
Примiтка 36 Подiї пiсля дати балансу Пiсля дати балансу Нацiональний банку України двiчi пiдвищував
облiкову ставку: з 26.01.2018 – на 1.5 п.п. до 16% рiчних, з 06.03.2018 – на 1.0 п.п. до 17% рiчних. Вiдповiдно
до Постанови Правлiння НБУ №31 вiд 29 березня 2018 року "Про внесення змiн до деяких нормативноправових актiв Нацiонального банку України" та рiшення Правлiння №184-рш вiд 29 березня 2018 року "Про
встановлення лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї банку" Нацiональний банк України розширив можливостi
банкiвських установ України здiйснювати операцiї з власною iноземною валютою, зокрема: - скасовано
обмеження розмiру дозволеного сальдо купiвлi-продажу банками iноземних валют та банкiвських металiв
протягом одного робочого дня (обмеження дiяло протягом 2017 року до 04 серпня 2017 року - 0.5%, а з 4
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серпня 2017 року - 1.0% вiд розмiру регулятивного капiталу). На думку Правлiння Нацiонального банку, це
довгоочiкуване фiнансовим ринком рiшення надасть банкам можливiсть бiльш активно торгувати валютою на
мiжбанкiвському ринку протягом дня i, таким чином, бiльш ефективно управляти своєю валютною
лiквiднiстю. Як наслiдок, за очiкуваннями Нацiональному банку, має зрости обсяг торгiв та лiквiдностi на
мiжбанкiвському ринку; - з 1 травня 2018 року з 1% до 3% збiльшується лiмiт загальної довгої вiдкритої
валютної позицiї банку (Л13-1), з 10% до 8% зменшується лiмiт загальної короткої вiдкритої валютної позицiї
банку (Л13-2). Це дозволить банкам бiльш ефективно розподiляти валютнi ризики; - послабленi обмеження на
дострокове погашення українськими компанiями зовнiшнiх кредитiв та позик в iноземнiй валютi - резидентипозичальники зможуть здiйснювати дострокове погашення таких кредитiв i позик, якщо у її реалiзацiї (шляхом

кредитування, страхування, гарантування або поручительства) повнiстю або частково бере учать iноземна
особа, одним з акцiонерiв якої є iноземна держава або iноземний банк з акцiонером – iноземною державою; розширено перелiк операцiй бiзнесу, на надходження за якими не поширюється вимога щодо обов’язкового
продажу (в подальшому компанiя-резидент зможе не здiйснювати обов’язковий продаж коштiв, якi надiйшли
за кредитом чи позикою, якщо у її реалiзацiї (шляхом кредитування, страхування, гарантування) повнiстю або
частково бере учать iноземна особа, одним з акцiонерiв якої є iноземна держава. При цьому даний виняток
розповсюджується лише на тi випадки, коли зазначена iноземна держава має офiцiйну рейтингову оцiнку не
нижче категорiї А, пiдтверджену в бюлетенi однiєї з провiдних свiтових рейтингових компанiй (Fitch Ratings,
Standard&Poor’s, Moody’s); - спрощено для бiзнесу перерахування iноземної валюти за кордон для здiйснення
платежiв, пов’язаних iз процесами судочинства. Протягом перiоду до дати затвердження цiєї фiнансової
звiтностi не вiдбувалося: - об’єднання бiзнесу; - припинення, або прийняття рiшення про припинення
дiяльностi; - реструктуризацiї; - прийняття судових рiшень на користь позивачiв, що могли б спричинити
виникнення суттєвих фiнансових зобов`язань Банку.

