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

Старомiнська I.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал Банк"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21133352
4. Місцезнаходження
м. Київ , Оболонський, 04114, м.Київ, Автозаводська, 54/19
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 391-57-96 (044) 390-54-19
6. Електронна поштова адреса
ndanylina@universalbank.com.ua

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

27.04.2017
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку" 81

28.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.universalbank.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

28.04.2017
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
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
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
X
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
Участь ПАТ «Унiверсал Банк» у створеннi юридичних осiб вiдсутня.
Штатним розкладом ПАТ «Унiверсал Банк» посада корпоративного секретаря не передбачена.
Посадовi особи емiтента не володiють акцiями емiтента.
Протягом 2016 року Банк не здiйснював виплату дивiдендiв
Облiгацiї та iншi цiннi папери не випускалися.
Викуп власних акцiй не проводивcя.
Сертифiкати цiнних паперiв не випускалися.
Гарантiї третiх осiб за випуском боргових цiнних паперiв вiдсутнi

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал Банк"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 479981
3. Дата проведення державної реєстрації
20.01.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
3102671970
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)
645
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грощового посередництва

10. Органи управління підприємства
1) Загальнi Збори Акцiонерiв; 2) Спостережна рада Банку; 3) Правлiння Банку.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Головне управлiння НБУ по м.Києву та Київськiй областi
2) МФО банку
322001
3) поточний рахунок
32009107201026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "Укрсоцбанк"
5) МФО банку
300023

6) поточний рахунок
16001840804159
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Банкiвськi послуги

92

10.10.2011

Нацiональний
Необмежена
банк України

Банкiвська лiцензiя вiд 10 жовтня 2011 р. №92 на
право здiйснення банкiвських послуг визначених
Опис частиною третьою статтi 47 Закону України "Про
банки та банкiвську дiяльнiсть", термiн дiї якої не
обмежено.

Валютнi операцiї

92

10.10.2011

Нацiональний
Необмежена
банк України

Генеральаї лiцензiя на здiйснення валютних
операцiй вiд 10 жовтня 2011 р. №92 та додаток до
генеральної лiцензiї на здiйснення валютних
Опис
операцiй вiд 10 жовтня 2011 р. №92, термiн дiї
яких не обмежено.

Нацiональна
комiсiя з
Серiя АЕ
цiнних
01.10.2013
Необмежена
№ 263460
паперiв та
фондового
ринку

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

термiн дiї не обмежено

Нацiональна
комiсiєю з
АД
цiнних
28.09.2012
Необмежена
№075843
паперiв та
фондового
ринку

Брокерська дiяльнiсть

Опис

Здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому
ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами:
Брокерська дiяльнiсть.Термiн дiї не обмежено.

Нацiональна
комiсiєю з
АД
цiнних
28.09.2012
Необмежена
№075844
паперiв та
фондового
ринку

Дилерська дiяльнiсть

Опис

Здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому
ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами:
Дилерська дiяльнiсть. Термiн дiї не обмежено.

Нацiональна
комiсiя з
Серiя АЕ
цiнних
Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
01.10.2013
Необмежена
№ 263461
паперiв та
фондового
ринку
Опис

Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв.

Здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому
ринку – депозитарна дiяльнiсть: Дiяльнiсть iз
зберiгання активiв iнститутiв спiльного
iнвестування. Термiн дiї не обмежено.

Нацiональна
комiсiя з
Серiя АЕ
цiнних
01.10.2013
Необмежена
№ 263462
паперiв та
фондового
ринку
Здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому
ринку – депозитарна дiяльнiсть: Дiяльнiсть iз
Опис
зберiгання активiв пенсiйних фондiв. Термiн дiї не
обмежено.

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

ТзОВ «КредитРейтинг»

уповноважене рейтингове
агентство

11.08.2016

uaAA - стабiльний

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД
(BAILICAN LIMITED)

99999999

1097 Кiпр Нiкосiя Офiс 104,
буд. 4 по вул. Дiагору, КЕРМIЯ
БIЛДIНГ

99.9870

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв),
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, які належать засновнику та/або
який видав паспорт*
учаснику (від загальної
кількості)

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада

Голова Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попенко Сергiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 26.09.2013 р. до теперiшнього часу Голова Ради Директорiв ТОВ «ГРУПА ТАС», м.Київ, вулиця
Симона Петлюри, буд. 30
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.12.2016 до рiчних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Голова Спостережної Ради керує роботою Спостережної Ради Банку. За рiшенням емiтента
iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ястремська Наталiя Євгенiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 05.02.2014 р. до теперiшнього часу -ТОВ «ГРУПА ТАС», м.Київ, вулиця Симона Петлюри, буд.
30, Директор з фiнансового контролю та бюджетування; з 01.10.2013 р. по 05.02.2014 р. - ТОВ
«ГРУПА ТАС», Директор з управлiння активами у фiнансовому секторi; з 01.03.2011 р. по

01.10.2013 р. - ТОВ «ТАС ГРУП», Директор з управлiння активами у фiнансовому секторi.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.12.2016 до рiчних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Член Спостережної Ради здiйснює контроль за фiнансовою та комерцiйною дiяльнiстю ПАТ
«Унiверсал Банк» та захистом прав акцiонерiв. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр
виплаченої винагороди не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Старомiнська Iрина Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 04.2016р. по 12.2016 р. Заступник Голови Правлiння АТ "ТАСКОМБАНК"; З 02.2011р. по
04.2016р. Голова Правлiння ВАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.12.2016 по 15.02.2017
9) Опис
Член Правлiння бере участь в управлiннi поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi фондiв,
необхiдних для статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи
згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв
акцiонерiв i Спостережної ради Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої
винагороди не надається
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння з корпоративного бiзнесу - Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гороховських Роман Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 495164 07.08.1998 Київським РВ ДМУ ЦМВС України в Донецькiй обл
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 10.2011р. по 01.2012р. директор Департаменту по роботi з корпоративними клiєнтами ПАТ
«УНIВЕРСАЛ БАНК»; З 11. 2009р. по 09.2011р. керiвник Департаменту торгiвельного
фiнансування ВАТ "Дойче Банк ДБУ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.01.2012 по 15.02.2017р.
9) Опис
З 26.12.2016р. по 31.01.2017р. тимчасово виконував обов’язки Голови Правлiння Банку на пiдставi
Наказу №1096-к вiд 23.12.2016р.
Заступник Голови Правлiння з корпоративного бiзнесу - член Правлiння бере участь в управлiннi
поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку та
несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком,
встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради
Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Директор департаменту комплаєнс - член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Алєксєєва Ольга Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 10.2016р. по 12.2016р. Директор департаменту комплаєнс - член Правлiння ПАТ «УНIВЕРСАЛ

БАНК»; З 04.2013р. по 10.2016р. Директор департаменту комплаєнс ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; З
03.2010р. по 04.2013р. Директор департаменту з контролю за дотриманням регуляторних вимог
ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.12.2016 по 15.02.2017 р.
9) Опис
Директор департаменту комплаєнс - член Правлiння керує роботою департаменту комплаєнс
Банку, бере участь в управлiннi поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi фондiв, необхiдних для
статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з
принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв
i Спостережної ради Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди
не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Остапець Олег Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 04.2016р. по 12.2016р. директор Департаменту iнвестицiйного АТ "ТАСКОМБАНК"; З 03.2011р.
по 04.2016р. Заступник Голови Правлiння ВАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.12.2016 по 15.02.2017 р.
9) Опис
Член Правлiння бере участь в управлiннi поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi фондiв,
необхiдних для статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи
згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв
акцiонерiв i Спостережної ради Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої
винагороди не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Семенова Iра Джемалiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 03.2016р. по 11.2016р. Начальник Управлiння продажiв продуктiв малого та середнього бiзнесу
Департаменту малого та середнього бiзнесу АТ "ТАСКОМБАНК"; З 02.2016р. по 02.2016р.
Директор Департаменту продажiв продуктiв малого та середнього бiзнесу АТ "ТАСКОМБАНК", З
11.2015р. по 02.2016р. Керiвник проектiв вiддiлу розвитку бiзнесу Управлiння масового бiзнесу
ПАТ "Альфа-Банк"; З 05.2015р. по 11.2015р. Керiвник проекту вiддiлу методологiї та розвитку
процесiв Управлiння масового бiзнесу ПАТ "Альфа-Банк"; З 04.2014р. по 05.2015р. Керiвник
проекту вiддiлу пiдтримки продажiв Управлiння масового бiзнесу ПАТ "Альфа-Банк"; З 10.2013р.
по 03.2014р. Керiвник проекту Блоку "Роздрiбний бiзнес" ПАТ "Альфа-Банк"; З 07.2013 р. по
10.2013р. Директор вiддiлення "Київське №1" ПАТ "Альфа-Банк"; З 05.2012р. по 07.2013р.
Директор вiддiлення "Київське №10" ПАТ "Альфа-Банк"; З 12.2010р. по 05.2012р. Начальник
Вiддiлу кредитування малого та середнього бiзнесу вiддiлення "Київське №13" ПАТ "АльфаБанк";
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.12.2016 по 15.02.2017 р.
9) Опис
Заступник Голови Правлiння бере участь в управлiннi поточною дiяльнiстю Банку,
розробляє пропозицiї щодо оптимiзацiї роботи Банку у сферi операцiйної дiяльностi, надає
рекомендацiї щодо органiзацiї процесiв, пов’язаних iз розвитком органiзацiйної структури, бере
участь у роботi колегiальних органiв Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр
виплаченої винагороди не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Т. в. о. Головного бухгалтера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Котельнiкова Iрина Iгорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 11.2013р. по 12.2016р. заступник Головного бухгалтера ПАТ "УНIВНРСАЛ БАНК"; З 11.2010р.
по 10.2013р. начальник управлiння фiнансової звiтностi Департаменту бухгалтерського облiку
ПАТ «ФIДОБАНК».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.12.2016 по 25.01.2017
9) Опис
Головний бухгалтер керує роботою бухгалтерiї Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про
розмiр виплаченої винагороди не надається.
Не надає письмової згоди на розкриття паспортних даних
На пiдставi Наказу №1107-к вiд 26.12.2016р. тимчасово покладено виконання обов’язкiв
Головного бухгалтера ПАТ «Унiверсал Банк» на Котельнiкову Iрину Iгорiвну Строк призначення
на посаду до 25 сiчня 2017 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлоног Олексiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 01.10.2013 по сьогоднiшнiй день ТОВ «ГРУПА ТАС», м.Київ, вулиця Симона Петлюри, буд. 30,
Директор з юридичних питань; з 01.03.2011 по 30.09.2013 - ТОВ «ТАС ГРУП», Директор з
юридичних питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.12.2016 до рiчних загальних зборiв акцiонерiв

9) Опис
Член Спостережної Ради здiйснює контроль за фiнансовою та комерцiйною дiяльнiстю ПАТ
«Унiверсал Банк» та захистом прав акцiонерiв. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр
виплаченої винагороди не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Назаренко Людмила Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 03.08.2015 по теперiшнiй час ТОВ «ГРУПА ТАС», м.Київ, вулиця Симона Петлюри, буд. 30,
Заступник директора з юридичних питань; з 01.09.2014 по 28.04.2015 АТ «ТАСКОМБАНК»,
Голова Спостережної ради; з 09.01.2014 по 29.08.2014 ПП «СIТIТРЕНД-КРОК», начальник
юридичного управлiння; з 01.03.2011 по 30.09.2013 ТОВ «ТАС Груп», Заступник директора з
юридичних питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.12.2016 до рiчних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Член Спостережної Ради здiйснює контроль за фiнансовою та комерцiйною дiяльнiстю ПАТ
«Унiверсал Банк» та захистом прав акцiонерiв. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр
виплаченої винагороди не надається.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

99999999

1097 Кiпр Нiкосiя Нiкосiя
Офiс 104, буд. 4 по вул.
Дiагору, КЕРМIЯ
БIЛДIНГ

310226757

99.9870

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Найменування
юридичної особи
БАЙЛIКАН
ЛIМIТЕД
(BAILICAN
LIMITED)

Усього 310226757

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

99.9870

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

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

310226757

0

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

310226757

0

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника
0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові

X

Дата
проведення

31.03.2016

Кворум
зборів**

Опис

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

позачергові

99.9925
Порядок денний Зборiв:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк».
2. Про затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення простих iменних акцiй додаткової тринадцятої емiсiї.
3. Про затвердження результатiв приватного розмiщення простих iменних акцiй додаткової
тринадцятої емiсiї.
4. Про затвердження звiту про результати приватного розмiщення простих iменних акцiй додаткової
тринадцятої емiсiї.
5. Про затвердження змiн до Статуту ПАТ «Унiверсал Банк» шляхом викладення Статуту в новiй
редакцiї.
6. Про уповноваження Голови Правлiння на пiдписання Статуту ПАТ «Унiверсал Банк» в новiй
редакцiї.
Прийнятi рiшення
1. Обрати Лiчильну комiсiю Зборiв в тому ж складi що й Реєстрацiйна комiсiя Зборiв, склад якої
затверджений рiшенням Спостережної Ради Банку, а саме: Вельке В.О., Романенко Т.Є., Беленька
I.Ю. та уповноважити зазначених осiб провести пiдрахунок голосiв з цього питання порядку денного.
2. Затвердити результати укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення простих iменних акцiй додаткової тринадцятої емiсiї. 3. Затвердити результати
приватного розмiщення простих iменних акцiй додаткової тринадцятої емiсiї.
4. Затвердити звiт про результати приватного розмiщення простих iменних акцiй додаткової
тринадцятої емiсiї, що додається до цього протоколу (Додаток 1)
5. Затвердити змiни до Статуту Банку, пов’язанi зi збiльшенням статутного капiталу з урахуванням
результатiв розмiщення простих iменних акцiй додаткової тринадцятої емiсiї, шляхом викладення
першого речення пункту 4.1 Статуту в наступнiй редакцiї: «Статутний капiтал Банку (надалi –
«Статутний капiтал») складає 3 102 671 970 (три мiльярди сто два мiльйони шiстсот сiмдесят одна
тисяча дев’ятсот сiмдесят) гривень, розподiлених на 310 267 197 (триста десять мiльйонiв двiстi
шiстдесят сiм тисяч сто дев’яносто сiм) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. кожна
(надалi «Акцiї») та викласти його в новiй редакцiї, що додається».
6. Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» на пiдписання Статуту ПАТ «Унiверсал
Банк» в новiй редакцiї, а також будь-яких iнших документiв, необхiдних для реєстрацiї змiн до
Статуту Банку.
чергові

позачергові

X
28.04.2016
99.9925
Порядок денний Зборiв:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк».
2. Про розгляд звiту Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк» за 2015 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк» за 2015 рiк.
3. Про розгляд звiту Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» за 2015 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» за 2015 рiк.
4. Про розгляд звiту та висновкiв зовнiшнього аудитора щодо рiчного звiту ПАТ «Унiверсал Банк» за
2015 рiк та затвердження заходiв за результатами розгляду висновкiв зовнiшнього аудиту.
5. Про затвердження рiчного звiту ПАТ «Унiверсал Банк» за 2015 рiк.
6. Про покриття збиткiв та розподiл прибутку ПАТ «Унiверсал Банк» за 2015 рiк.

7. Про виплату дивiдендiв та затвердження їх розмiру.
8. Про припинення повноважень Голови та членiв Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк».
9. Про обрання членiв Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк».
10. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що
укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк», встановлення
розмiру їх винагороди.
11. Про обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового договору (контракту) або цивiльноправових договорiв з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк».
12. Про внесення змiн до Положення про Спостережну Раду ПАТ «Унiверсал Банк».
13. Про внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк»
14. Про внесення змiн до Статуту ПАТ «Унiверсал Банк».
15. Про уповноваження особи на пiдписання Статуту ПАТ «Унiверсал Банк» в новiй редакцiї.
Прийнятi рiшення
1. Обрати Лiчильну комiсiю Зборiв в тому ж складi що й Реєстрацiйна комiсiя Зборiв, склад якої
затверджений рiшенням Спостережної Ради Банку, а саме: Зеленчук М.О. Романенко Т. Є., Беленька
I.Ю. та уповноважити зазначених осiб провести пiдрахунок голосiв з цього питання порядку денного.
2. Затвердити звiт Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк» за 2015 рiк.
3. Затвердити звiт Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» за 2015 рiк.
4. Затвердити звiт та висновки зовнiшнього аудитора щодо рiчного звiту ПАТ «Унiверсал Банк» за
2015 рiк та не затверджувати заходи за результатами розгляду висновкiв зовнiшнього аудиту. 5.
Затвердити рiчний звiт ПАТ «Унiверсал Банк» за 2015 рiк.
6. Затвердити результати ПАТ «Унiверсал Банк», наявнiсть збитку ПАТ «Унiверсал Банк» за 2015 рiк
у розмiрi згiдно рiчного звiту ПАТ «Унiверсал Банк» за 2015 рiк, прийняти рiшення не покривати
збитки ПАТ «Унiверсал Банк» за 2015 рiк. 7. Зважаючи на те, що ПАТ «Унiверсал Банк» має збитки
за 2015 рiк, дивiденди не виплачувати. 8. Рiшення не прийнято.
9. Дев’яте питання порядку денного про обрання членiв Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк» не
виносилося на голосування в зв’язку з тим, що по восьмому питанню порядку денного рiшення не
прийнято.
10. Затвердити умови цивiльно-правового договору, який буде укладений з Головою Спостережної
Ради ПАТ «Унiверсал Банк». Умови трудового договору (контракту), укладеного з Головою
Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк», та цивiльно-правових договорiв, укладених з iншими
членами Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк» залишити без змiн. Визначити розмiр винагороди
за виконання обов’язкiв Голови Спостережної Ради – згiдно умов укладеного з ним трудового
договору (контракту) та цивiльно – правового договору, що буде укладений з ним, умови якого
затвердженi цими Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Унiверсал Банк". Визначити, що iншi члени
Спостережної ради ПАТ «Унiверсал Банк» здiйснюють свої функцiї на безоплатнiй основi.
11. Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» на пiдписання цивiльно-правового
договору з Головою Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк».
12. Внести змiни до Положення про Спостережну Раду ПАТ «Унiверсал Банк» шляхом викладення в
новiй редакцiї, що додається.
13. Внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк» шляхом
викладення в новiй редакцiї, що додається.
14. Затвердити змiни до Статуту ПАТ «Унiверсал Банк» шляхом викладення в новiй редакцiї, що
додається.
15. Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» пiдписати Статут ПАТ «Унiверсал Банк»
в новiй редакцiї, а також будь-якi iншi документи, необхiднi для реєстрацiї Статуту ПАТ «Унiверсал
Банк».
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
05.08.2016
99.9972

Порядок денний Зборiв:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк».
2. Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал
Банк».
3. Про обрання членiв Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк».
4. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що

укладатимуться з
Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк», встановлення розмiру їх винагороди.
5. Про уповноваження Голови Правлiння на пiдписання трудових договорiв (контрактiв ) або
цивiльно-правових
договорiв з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк».
Прийнятi рiшення
1. Обрати Лiчильну комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк» в складi:
Зеленчук М.О, Романенко Т.Є., Беленька I.Ю.
2. Достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк»
3. Кандидати до складу Спостережної Ради (Стратонов Сергiй Анатолiйович, Мiхалакiс Луiс,
Паноусiс Анастасiос, Лоренцiадiс Спиридон, Нiколаоу Анастасiос Ангелос Лоiцоу, Костакiс
Маврокордатос) вважаються обраними до складу Спостережної Ради, а Спостережна Рада вважається
сформованою.
4. Затвердити умови цивiльно-правового договору та трудового договору (контракту) з Головою
Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк», проекти яких додаються. Затвердити умови цивiльноправових договорiв з iншими Членами Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк», проекти яких
додаються. Встановити розмiр винагороди за виконання обов’язкiв Голови та iнших Членiв
Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк» згiдно з умовами договорiв з ними, проекти яких
додаються.
5 Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» на пiдписання договорiв, що
укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк», проекти яких 5
додаються.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
15.12.2016
99.9971

Порядок денний Зборiв:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк».
2. Про збiльшення статутного капiталу ПАТ «Унiверсал Банк» шляхом приватного розмiщення
додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
3. Про приватне розмiщення акцiй.
4. Про затвердження проспекту емiсiї акцiй ПАТ «Унiверсал Банк» та порядку надання
зареєстрованого проспекту емiсiї акцiй ПАТ «Унiверсал Банк» учасникам розмiщення.
5. Про затвердження перелiку осiб, серед яких передбачено розмiщення акцiй, щодо яких прийнято
рiшення про приватне розмiщення.
6. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Унiверсал Банк», якому надаються повноваження
щодо:
1) внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
2) прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у
процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з
першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);
3) затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй;
4) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
5) затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
6) прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
7) повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у встановленi
законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй органом ПАТ «Унiверсал Банк», уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi
прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
8) письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання
розмiщуваних ПАТ «Унiверсал Банк» акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування
повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.
7. Про визначення уповноваженої особи ПАТ «Унiверсал Банк», якiй надаються повноваження:
1) проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання
акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;
2) проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного

розмiщення акцiй;
3) проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право
вимагати здiйснення викупу ПАТ «Унiверсал Банк» належних їм акцiй.
8. Про схвалення та внесення змiн до цивiльно-правового договору №19 вiд 28 квiтня 2016 року,
укладеного з Головою Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк».
9. Про уповноваження Голови Правлiння визначення ПАТ «Унiверсал Банк» на пiдписання
Додаткової угоди №3 до цивiльно-правового договору №19 вiд 28 квiтня 2016 року, укладеного з
Головою Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк».
Прийнятi рiшення
1 Обрати Лiчильну комiсiю Зборiв, а саме: Голiцин С.П., Романенко Т.Є., Беленька I.Ю.
2 . Збiльшити розмiр статутного капiталу ПАТ «Унiверсал Банк» за рахунок додаткових внескiв на
суму 445 000 000,00 грн. шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної
вартостi за рахунок додаткових внескiв.
3 Здiйснити приватне розмiщення акцiй Банку вiдповiдно до умов розмiщення згiдно рiшення про
приватне розмiщення акцiй, що додається до Протоколу Зборiв та є невiд’ємною частиною Протоколу
Зборiв.
4 Затвердити проспект емiсiї акцiй Банку та порядок надання зареєстрованого проспекту емiсiї акцiй
Банку учасникам розмiщення вiдповiдно до рiшення про приватне розмiщення акцiй.
5 Затвердити перелiк учасникiв серед яких передбачено розмiщення акцiй, щодо яких 5 прийнято
рiшення про приватне розмiщення у такому складi: - iснуючi акцiонери ПАТ «Унiверсал Банк» станом
на дату проведення Загальних зборiв – 15 грудня 2016 року, та - Bailican Limited, юридична особа,
утворена вiдповiдно до законодавства Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 313974, iз
мiсцезнаходженням за адресою: Дiагору, 4, Керiма Бiлдiнг, Офiс 104, 1097, Нiкосiя, Кiпр.
6 Надати повноваження Спостережнiй Радi щодо: 1) внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; 2)
прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi
приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими
власниками та акцiї повнiстю оплачено); 3) прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 4)
повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у встановленi законодавством
строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у 6 процесi приватного розмiщення
акцiй органом ПАТ «Унiверсал Банк», уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 5) письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має
переважне право на придбання розмiщуваних ПАТ «Унiверсал Банк» акцiй, про можливiсть реалiзацiї
такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.
Залишити за Загальними зборами акцiонерiв наступнi повноваження: 1) затвердження результатiв
укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; 2) затвердження
результатiв приватного розмiщення акцiй; 3) затвердження звiту про результати приватного
розмiщення акцiй.
7 Надати Головi Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» повноваження: 1) проводити дiї щодо забезпечення
реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення
про розмiщення; 2) проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у
процесi приватного розмiщення акцiй; 3) проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у
акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу ПАТ «Унiверсал Банк» належних їм
акцiй.
8 Схвалити змiни, що були внесеннi до цивiльно-правового договору №19 вiд 28 квiтня 2016 року,
укладеного з Головою Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк», а саме погодити змiни внесенi: Додатковою угодою №1 вiд 29 серпня 2016 року, що додається - Додатковою угодою №2 вiд 30
вересня 2016 року, що додається - Додатковою угодою №3, проект якої додається.
9 Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» на пiдписання Додаткової угоди №3 до
цивiльно-правового договору №19 вiд 28 квiтня 2016 року, укладеного з Головою Спостережної Ради
ПАТ «Унiверсал Банк» (проект якої додається).

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ТзОВ «Кредит-Рейтинг»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31752402

Місцезнаходження

04080 Україна м. Київ м. Київ вул.Верхнiй Вал, 72

Номер ліцензії або іншого документа на цей 6
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

10.04.2012

Міжміський код та телефон

(+38044) 490-25-50

Факс

(+38044) 490-25-54

Вид діяльності

Присвоєння рейтингiв

Опис

Надає послуги по визначенню та оновленню рейтингiв.

Повне найменування юридичної особи або ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ринках"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна Київська м. Київ м. Київ вул.Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей AЕ №263463
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.10.2013

Міжміський код та телефон

(+38044) 585-42-41, 585-42-42

Факс

(+38044) 585-42-40

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку

Опис

Клiрингова дiяльнiсть

Повне найменування юридичної особи або ПрАТ «Страхова компанiя «УНIКА»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20033533

Місцезнаходження

01032 Україна Київська м. Київ м. Київ. вул. Саксаганського, буд. 70А.

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 293982
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Держкомiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

07.08.2014

Міжміський код та телефон

+38 (044) 225-60-00

Факс

+38 (044) 225-60-02

Вид діяльності

Страховi послуги

Опис

Надання послуг з медичного страхування

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

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21500646

Місцезнаходження

04080 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

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(044) 244-76-62

Факс

(044) 501-59-34

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту.

Опис

Аудиторськi послуги

Повне найменування юридичної особи або «Страхова компанiя «АХА Страхування»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20474912

Місцезнаходження

04070 Україна м. Київ м. Київ м. Київ Iллiнська, будинок 8.

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №483282
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.09.2009

Міжміський код та телефон

(044) 391-11-22

Факс

(044) 391-11-21

Вид діяльності

Страховi послуги

Опис

Надання послуг з медичного страхування

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26.04.2012

58/1/2012

НКЦПФР

UA 4000102701

Бездокументарні
іменні

10

116267197

1162671970

0

Опис

01.06.1995

212/1/95

Опис

26.03.1996

167/1/96

Опис

15.09.1997

720/1/97

Опис

Рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства та про закрите (приватне) розмiщення акцiй було прийняте Загальними
зборами акцiонерiв Товариства (Протокол 1-2010 вiд 16 березня 2012 року.)
Етапи розмiщення акцiй: дата початку 1-го етапу - 14 травня 2012 року, дата закiнчення 1-го етапу – 05 травня 2012 року; дата початку 2-го
етапу – 06 травня 2012 року, дата закiнчення 2-го етапу 08 травня 2012 року.
Номiнальна вартiсть акцiй - 10 грн.
Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй складає 10 000 000 (десять мiльйонiв) грн., запланований обсяг складає 10 000 000
(десять мiльйонiв) грн. Акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.

Мiнiстерство
фiнансiв

не має

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

10

10000

100000

0

10

156000

1560000

0

10

84000

8400000

0

на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.

Мiнiстерство
фiнансiв

не має

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.

ДКЦПФР

не має

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.

20.07.1999

304/1/99

42/1/01

Опис

03.07.2007

296/1/07

Опис

22.04.2008

150/1/08

Опис

30.12.2009

369/1/09

Опис

не має

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

10

644450

6444500

0

10

5500000

55000000

0

10

48771197

487711970

0

10

83771197

837711970

0

на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.

Опис

25.01.2001

ДКЦПФР

ДКЦПФР

не має

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.

ДКЦПФР

UA1900011107

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.

ДКЦПФР

UA1900011107

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

Рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства та про закрите (приватне) розмiщення акцiй було прийняте Загальними
зборами акцiонерiв Товариства (Протокол №1-2008, 20.03.2008 р.). Проведення першого та другого етапiв розмiщення акцiй: дата початку 1-го
етапу - 19 травня 2008 року, дата закiнчення 1-го етапу - 02 червня 2008 року; дата початку 2-го етапу - 03 червня 2008 року, дата закiнчення 2го етапу - 06 червня 2008 року. Номiнальна вартiсть акцiй - 10 грн. Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй складає 350 000
000,00 (триста п'ятдесят мiльйонiв) гривень, запланований обсяг складає 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мiльйонiв) гривень. Акцiї ВАТ
"Унiверсал Банк" на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.

ДКЦПФР

UA1900011107

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

10

103771197

1037711970

0

Рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства та про закрите (приватне) розмiщення акцiй було прийняте Загальними
зборами акцiонерiв Товариства (Протокол 2-2009 вiд 22 червня 2009 р.)
Етапи розмiщення акцiй: дата початку 1-го етапу - 10 липня 2009 року, дата закiнчення 1-го етапу - 19 липня 2009 року; дата початку 2-го етапу
- 20 липня 2009 року, дата закiнчення 2-го етапу - 21 липня 2009 року.
Номiнальна вартiсть акцiй - 10 грн.

Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй складає 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) грн., запланований обсяг складає 200 000 000
(двiстi мiльйонiв) грн. Акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi

02.06.2010

316/1/10

Опис

21.12.2010

1215/1/10

Опис

02.12.2014

141/1/2014

Опис

01.12.2015

141/1/2015

Опис

ДКЦПФР

UA1900011107

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

10

114171197

1141711970

0

10

115267197

115267197

0

на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.

ДКЦПФР

UA1900011107

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

Рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства та про закрите (приватне) розмiщення акцiй було прийняте Загальними
зборами акцiонерiв Товариства (Протокол 1-2010 вiд 29 квiтня 2010 року.)
Етапи розмiщення акцiй: дата початку 1-го етапу - 07 червня 2010 року, дата закiнчення 1-го етапу - 21 червня 2010 року; дата початку 2-го
етапу - 22 червня 2010 року, дата закiнчення 2-го етапу 23 червня 2010 року.
Номiнальна вартiсть акцiй - 10 грн.
Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй складає 104 000 000 (сто чотири мiльйони) грн., запланований обсяг складає 104 000
000 (сто чотири мiльйони) грн. Акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.

НКЦПФР

UA 4000102701

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10

117567197

1175671970

0

Рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства та про закрите розмiщення акцiй було прийняте Загальними зборами
акцiонерiв Товариства (Протокол 3-2014 вiд 03 листопада 2014 року.)
Етапи укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй:
Термiн проведення першого етапу – з 19 сiчня 2015 року по 06 лютого 2015 року включно.
Термiн проведення другого етапу – з 09 лютого 2015 року по 13 лютого 2015 року включно.
Номiнальна вартiсть акцiй - 10 грн.
Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй складає 13 000 000 (тринадцять мiльйонiв) грн., запланований обсяг складає 13 000
000 (тринадцять мiльйонiв) грн. Акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.

НКЦПФР

UA 4000102701

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10

310267197

3102671970

Рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства та про закрите розмiщення акцiй було прийняте Загальними зборами

0

акцiонерiв Товариства (Протокол 4-2015 вiд 20 жовтня 2015 року.)
Етапи укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй:
Термiн проведення першого етапу – з 02 лютого 2016 року по 26 лютого 2016 року включно.
Термiн проведення другого етапу – з 29 лютого 2016 року по 04 березня 2016 року включно.
Номiнальна вартiсть акцiй - 10 грн.
Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй складає 1 927 000 000 (один мiльярд дев’ятсот двадцять сiм мiльйонiв) гривень,
запланований обсяг складає 1 927 000 000 (один мiльярд дев’ятсот двадцять сiм мiльйонiв) гривень. Акцiї Товариства на фондових бiржах не
торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi

31.01.2016

141/1/2017-Т

Опис

НКЦПФР

UA 4000102701

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10

310267197

3102671970

Рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства та про закрите розмiщення акцiй було прийняте Загальними зборами
акцiонерiв Товариства (Протокол 4-2016 вiд 15 грудня 2016 року.)
Етапи укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй проводилися:
Термiн проведення першого етапу – з 23 лютого 2017 року по 17 березня 2017 року включно.
Термiн проведення другого етапу – з 20 березня 2017 року по 24 березня 2017 року включно.
Номiнальна вартiсть акцiй - 10 грн.
Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй складає 445 000 000 (чотириста сорок п’ять мiльйонiв) гривень, запланований обсяг
складає 445 000 000 (чотириста сорок п’ять мiльйонiв) гривень. Акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових
бiрж не включенi.

XI. Опис бізнесу
Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал Банк" - це унiверсальна кредитно-фiнансова установа
створена у формi вiдкритого акцiонерного товариства. Юридична адреса Банку: м.Київ, вул.
Автозаводська, 54/19.
ПАТ "Унiверсал Банк" (надалi Банк") виступає правонаступником усiх прав та обов'язкiв
акцiонерного банку "Оазис" (м.Тернопiль"), що iснував у формi товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю, та був зареєстрований у Нацiональному Банку України 20 сiчня 1994 року пiд
порядковим номером 226 та в подальшому реорганiзований у вiдкрите акцiонерне товариство,
згiдно iз зборами його учасникiв.
В результатi прийняття рiшення Загальними зборами акцiонерiв Банку "Оазис" рiшення щодо
проведення реорганiзацiї (протокол №3-97 вiд 30.05.1997 р.), вiдбулося приєднання до нього
акцiонерного комерцiйного банку "Євроцентр" (м. Львiв) з наступною змiною назви АБ "Оазис" на
назву приєднаного банку АБ "Євроцентр" (протокол № 5-97 вiд 09.10.1997 р.), що пiдтверджено
Нацiональним банком України 30.12.1997 р. Вiдповiдно до Угоди про умови проведення
реорганiзацiє АКБ "Євроцентр" (м.Львiв) шляхом приєднання на умовах фiлiї до АБ "Оазис" (м.
Тернопiль) вiд 13 липня 1997 року, Банк виступає правонаступником усiх прав та обов'язкiв
акцiонерного банку "Євроцентр" (м. Львiв).
Банк виступає правонаступником усiх прав i обов'язкiв акцiонерного банку "Вiкторiя" (м.
Хмельницький), що був зареєстрований у Нацiональному банку України вiд 16 листопада 1995
року пiд порядковим № 40, який у вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ
"Євроцентр" (протокол № 2-98 вiд 12.12.1998 р.) та Угоди про умови проведення реорганiзацiї АБ
"Вiкторiя" (м. Хмельницький) вiд 28 грудня 1998 року був приєднаний на умовах фiлiї до АБ
"Євроцентр". Банк виступає правонаступником усiх прав та обов'язкiв акцiонерного банку
"Євроцентр", який у вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв АБ
"Євроцентр"((протокол № 1-2001 вiд 30.04.2001 р.) було перейменовано на вiдкрите акцiонерне
товариство "Банк Унiверсальний".
Банк виступає правонаступником усiх прав та обов'язкiв вiдкритого акцiонерного товариства
"Банк Унiверсальний", який у вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Банк
Унiверсальний" (протокол №4-2007 вiд 27.08.2007 р.) було перейменовано на акцiонерне
товариство "Унiверсал Банк".
Предметом дiяльностi Банку є проведення банкiвських операцiй на грошовому i фондовому
ринках (в нацiональнiй та iноземнiй валютах), а також здiйснення iнших видiв дiяльностi, що
передбаченi Статутом Банку, чинним законодавством та Лiцензiїю Нацiонального банку України.
Банк здiйснює свою дiяльнiсть на ринку банкiвських послуг України на пiдставi Банкiвської
лiцензiї вiд 10 жовтня 2011 р. № 92 на право здiйснення банкiвських послуг визначених частиною
третьою статтi 47 Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть», термiн дiї якої не
обмежено та Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй вiд 10 жовтня 2011 р. №92 та
додатку до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй вiд 10 жовтня 2011 р. №92,
термiн дiї яких не обмежено.
При здiйсненнi своєї господарської дiяльностi Банк керується Законами України, Указами
Президента України, Постановами Кабiнету Мiнiстрiв України, нормативними документами
Нацiонального банку України та iншими нормативно-правовими актами.
Органiзацiйна структура Банку дає можливiсть забезпечити ефективне надання послуг клiєнтам
Банку.
Станом на 31.12.2016 р. Банк мав 41 безбалансових вiддiлень.
Метою дiяльностi вiддiлень є розширення географiї клiєнтської бази банку, впровадження нових
форм обслуговування клiєнтiв, диверсифiкацiя спектру банкiвських операцiй та послуг,
використання регiональних особливостей вартостi залучення тимчасово вiльних грошових коштiв
та максимально ефективного їх розмiщення, прискорення та спрощення розрахункiв мiж
постачальниками та максимально ефективного їх розмiщення, прискорення та спрощення

розрахункiв мiж постачальниками i споживачами iз рiзних регiонiв України, а також активне
сприяння розвитку пiдприємницької дiяльностi та становлення малого та середнього бiзнесу в цих
регiонах.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 645;
Середнья чисельнiсть позаштатних працiвникiв (осiб) - 29;
Чисельнiсть осiб, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 5;
Фонд оплати працi – 121616,5 тис.грн.
Фонд оплати працi збiльшився на 3 382,8 тис. грн. вiдносно попереднього року.
Протягом 2016 року проведенi тренiнги з удосконалення навичок:
Вступнi тренiнги для спецiалiстiв з обслуговування фiзичних осiб
Вступнi тренiнги для спецiалiстiв по роботi з бiзнес-клiєнтами
Професiйний тренiнг для спецiалiстiв з обслуговування бiзнес-клiєнтiв
Професiйний тренiнг для спецiалiстiв з обслуговування фiзичних осiб
Професiйний тренiнг для старших спецiалiстiв з операцiйної роботи
Професiйний тренiнг для касирiв-операцiонiстiв
Ефективна комунiкацiя
Гра на розвиток клiєнтоорiєнтованостi
Гра на комунiкацiю в командi
Холоднi продажi
Управлiння командою
Емоцiйний iнтелект
Управлiння часом
Тайм-менеджмент у прискореному свiтi
Управлiння конфлiктами
Конфлiктологiя
Фасилiтацiя-коучинг для керiвникiв вiддiлень
Вебiнар для касирiв по страхуванню оселi
Вебiнар для касирiв CASH&Billing
Вебiнар для касирiв "Актуальнi роз'яснення по касовiй дисциплiнi"
Тренiнг для касирiв CASH&Billing
Тренiнг для касирiв "Результативнi крос-продажi"
Внутрiшнiй тренiнг по кредитуванню
Тренiнг для Спецiалiстiв з обслуговування фiзичних осiб «Кредитнi картки»
Загалом проведено 54 тренiнгiв та семiнарiв, кiлькiсть навчених працiвникiв - 477
Емiтент не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств.
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами.
Протягом звiтного перiоду до банку не надходили пропозицiї вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї
шляхом злиття, приєднання, подiлу, видiлення, перетворення.
Фiнансова звiтнiсть Банку пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (надалi „МСФЗ”) на основi методу iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за
справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до Мiжнародного
стандарту бухгалтерського облiку (надалi –„МСБО”) 39 “Фiнансовi iнструменти: Визнання та
оцiнка”.
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 вимог МСФЗ.
Функцiональною валютою даної фiнансової звiтностi є гривня (надалi –“грн.”).
Фiнансовi iнструменти оцiнюються за первiсною вартiстю, справедливою вартiстю або за
амортизованою вартiстю в залежностi вiд їх класифiкацiї.
Первiсна вартiсть – це сума сплачених грошових коштiв або їх еквiвалентiв або справедлива
вартiсть iнших ресурсiв, наданих для придбання активу на дату придбання, яка включає витрати
на проведення операцiї. Оцiнка за первiсною вартiстю застосовується лише до iнвестицiй в
iнструменти капiталу, якi не мають ринкових котирувань i справедлива вартiсть яких не може бути
достовiрно визначена, а також похiднi фiнансовi iнструменти, якi пов’язанi з такими
iнструментами капiталу та розрахунки за якими повиннi здiйснюватись шляхом поставки таких
iнструментiв капiталу, якi не мають котирувань.
Витрати на проведення операцiї – це притаманнi витрати, що безпосередньо пов’язанi iз
придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати – це витрати,
що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї
включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у
якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються
регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при
перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або
дисконтiв за борговими зобов’язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних
витрат чи витрат на зберiгання.
Справедлива вартiсть – це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої можна
врегулювати зобов’язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними
непов’язаними сторонами, що дiють на добровiльних засадах. Справедлива вартiсть являє собою
поточну цiну пропозицiї для фiнансових активiв та цiну попиту для фiнансових зобов’язань, що
котируються на активному ринку. Стосовно активiв та зобов’язань iз ринковими ризиками, що
взаємно компенсуються, Банк може використовувати середнi ринковi цiни для визначення
справедливої вартостi позицiї iз ризиками, що взаємно компенсуються, та застосовувати до чистої
вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту або цiну пропозицiї. Фiнансовий iнструмент вважається
таким, що котирується на активному ринку, якщо котирування цього фiнансового iнструменту є
вiльно та регулярно доступними на фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї та якщо цi котирування
вiдображають фактичнi та регулярнi ринковi операцiї, що здiйснюються на загальних умовах.
Для визначення справедливої вартостi певних фiнансових iнструментiв, щодо яких вiдсутня
iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методики оцiнки, як
модель дисконтування грошових потокiв, оцiночнi моделi, що базуються на даних про останнi
угоди, здiйсненi мiж непов’язаними сторонами, та аналiз фiнансової iнформацiї про об’єкти
iнвестування. Застосування методик оцiнки може вимагати припущень, що не пiдкрiпленi
ринковими даними. У цiй фiнансовiй звiтностi iнформацiя розкривається у тих випадках, коли
замiна будь-якого такого припущення можливим альтернативним варiантом може призвести до
суттєвої змiни суми прибутку, доходiв, загальної суми активiв чи зобов’язань.
Амортизацiйна вартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов’язання – це вартiсть
фiнансового активу або фiнансового зобов’язання пiд час первiсного визнання за вирахуванням
отриманих або сплачених коштiв (основної суми боргу, процентних доходiв (витрат) або iнших
платежiв, що пов’язанi з iнiцiюванням фiнансового активу або фiнансового зобов’язання), яка
збiльшена або зменшена на величину накопиченої амортизацiї рiзницi мiж первiсно визнаною
сумою та сумою погашення фiнансового iнструменту, а також зменшена на величину визнаного
зменшення корисностi фiнансового активу.
Банк визнає фiнансовi активи та зобов’язання у своєму балансi тодi, коли вiн стає стороною
контрактних зобов’язань стосовно даного iнструменту.
Пiд час первiсного визнання фiнансового iнструменту (фiнансового активу або фiнансового
зобов’язання) Банк оцiнює наданi отриманi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю.

ПАТ „Унiверсал Банк” надає весь спектр банкiвських операцiй та послуг, забезпечує швидке i
якiсне обслуговування на високому рiвнi в усiх пiдроздiлах та вiддiленнях. Банк є установою, яка
дотримується принципiв лiквiдностi й платоспроможностi. Банк намагається вести свiй бiзнес
ефективно, ґрунтуючись на загальноприйнятих стандартах управлiння та передової банкiвської
практики, незалежнiй кредитнiй полiтицi, та забезпечуючи високий рiвень банкiвських послуг.
Банк формує свою кредитну полiтику таким чином, щоб вона була ефективною з точки зору
ризикiв, якi приймає Банк, сприяла розвитку вiтчизняної економiки та задовольняла попит клiєнтiв
на кредитнi ресурси. Банк, долаючи наслiдки свiтової фiнансової кризи, намагався зберегти
показники лiквiдностi, платоспроможностi та якостi активiв.
ПАТ «Унiверсал Банк» здiйснює свою дiяльнiсть спiльно з контрагентами рiзних секторiв
економiки: банками, небанкiвськими фiнансовими установами, суб’єктами господарювання
(рiзних форм власностi) та фiзичними особами. Для забезпечення якiсного обслуговування
клiєнтiв ПАТ “Унiверсал Банк”, оперативного проведення операцiй за дорученням клiєнтiв,
встановленi кореспондентськi вiдносини з iншими українськими та iноземними банками, через якi
проводиться обслуговування клiєнтiв банку, як резидентiв, так i нерезидентiв.
ПАТ «Унiверсал Банк» є учасником Фонду гарантування фiзичних осiб (Свiдоцтво учасника
Фонду №24 вiд 08 вересня 2009 року).
Емiтент не має вкладень в дочiрнi чи асоцiйованi компанiї.
Залишки за операцiями з пов’язаними особами за станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року
Найменування статтi Материнська компанiя Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi
сторони
Кошти в iнших банках (контрактна процентна ставка %) - - 231 201
(0%)
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка %) - 8 957 (5,36%) 95 (22,41%)
Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня - (3 590) (1)
Iншi фiнансовi активи - - Кошти банкiв (контрактна процентна ставка %) - - Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка %) - 10 051 (6,73%) 1 366 672 (2,68%)
Iншi зобов’язання - - Протягом 2016 року Банк не оформлював та не передавав у заставу основнi засоби та
нематерiальних активи;
У Банку вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються та знаходяться на
консервацiї або реконструкцiї;
Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на 31 грудня
2016 року становить 26 864 тис. грн.(2015: 18 945 тис. грн.);
Нематерiальнi активи, щодо яких є обмеження права власностi вiдсутнi;
На протязi 2016 року Банк не створював нематерiальнi активи;
В 2016 роцi визнано зменшення корисностi (знецiнення) нерухомостi яка класифiкується як
основнi засоби, iнвестицiйна нерухомiсть та майно, набуте у власнiсть банку шляхом реалiзацiї
прав заставодержателя на суму 1 737 тис. грн. та вiдновлення корисностi в межах попередньої
уцiнки на суму 2 616 тис. грн
В 2015 роцi визнано зменшення корисностi (знецiнення) нерухомостi яка класифiкується як
основнi засоби, iнвестицiйна нерухомiсть та майно, набуте у власнiсть банку шляхом реалiзацiї
прав заставодержателя на суму 2 254 тис. грн. та вiдновлення корисностi в межах попередньої
уцiнки на суму 11 095 тис. грн.
У Банку вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються та знаходяться на
консервацiї або реконструкцiї.

Основнi засоби, що були вилученi з експлуатацiї на продаж, протягом 2016 року, станом на 31
грудня 2016 року вiдсутнi.
Справедлива вартiсть основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi станом на 31 грудня 2016 року
(без АР Крим та зони АТО) складає 216 322 тис. грн. (2015 : 247 597 тис.грн.) та вiдноситься до II
рiвня iєрархiї справедливої вартостi.
Для країни характернi ознаки ринку як такого, що розвивається. Цi ознаки включають у себе, але
не обмежуються обiгом валюти, яка вiльно не конвертується за межами України, жорстким
валютним контролем та високою iнфляцiєю. Податкове, валютне та митне законодавство в Українi
має неоднозначне тлумачення та може дуже часто змiнюватися. Керiвництво не має можливостi
передбачити всi напрямки розвитку ситуацiї, як можуть вплинути на банкiвський сектор та, як
наслiдок, на фiнансову позицiю Банку.
Несприятливi коливання економiчної кон’юнктури та зниження довiри з боку населення
негативним чином впливають на розвиток банкiвської системи України. Кiлькiсть учасникiв
банкiвського ринку змiнилася. На початок 2017 р. 92 банки мають лiцензiю НБУ на здiйснення
банкiвських операцiй, що на 71 менше нiж у 2014 роцi.
Майбутнiй розвиток економiки України в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi економiчних,
фiнансових та грошово – кредитних заходiв Уряду, разом з полiпшенням ситуацiї в податковiй,
законодавчiй, нормативно – правовiй та полiтичних сферах.
Мiжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s пiдтвердило суверенний рейтинг України на
рiвнi В-/В.
Прогноз рейтингу «стабiльний», повiдомляє сайт агентства. Це означає, що найближчим часом
S&P не планує пiдвищувати рейтинг, але й не планує знижувати.
Пiдтвердження рейтингу вiдображає загальну картину макроекономiчної стабiлiзацiї в Українi в
2016 роцi. Повернувся позитивний тренд (у порiвняннi iз значним скороченням в 2015 роцi),
сповiльнилась iнфляцiя. Влада реалiзувала деякi ключовi реформи, котрi проклали шлях для
виплати 1 млрд доларiв з боку МВФ в вереснi 2016 року. Одночасно довгостроковий рейтинг Вуособлює суттєвi економiчнi та полiтичнi виклики, котрi як i ранiше стоять перед Україною. Серед
яких – непередбачувана ситуацiя з безпекою на сходi країни, суттєвi умовнi зобов’язання, а також
питання, пов’язанi iз оздоровленням банкiвського та фiнансового сектору, як йдеться в
повiдомленнi агентства.
S&P прогнозує, що в цьому роцi економiка України збiльшиться на 1%, а в перспективi 2016-2019
рокiв середньорiчний рiст буде знаходитись на рiвнi 2,3%.
Станом на 31 грудня 2016 року встановлений НБУ офiцiйний обмiнний курс гривнi до долара
США становив 27,190858 гривнi за 1 долар США порiвняно з 15,769 гривнi за 1 долар США
станом на 31 грудня 2014 року. За оцiнкою Державної служби статистики України у 2016 роцi,
пiсля чотирьох рокiв падiння, обсяг промислового виробництва в Українi збiльшився на 2,4%
вiдносно 2015 року, споживча iнфляцiя зросла до 12,3 %.
Економiчнi умови продовжують обмежувати активнiсть на фiнансових ринках. Бiржовi курси на
як правило, нелiквiдних ринках не можуть вiдображати реальну вартiсть фiнансових iнструментiв,
яка повинна обумовлюватись ефективним дiючим ринком, зацiкавленими покупцями та
добровiльними продавцями.
Кредитна активнiсть, протягом 2016 року, все ще залишалася на низькому рiвнi, внаслiдок
вiдносно недостатнього рiвня платоспроможностi позичальника. Протягом 2009-2016 рр.
вiтчизняна банкiвська система накопичила значний обсяг проблемної заборгованостi. Обсяги якої
становлять бiля 17% вiд кредитного портфелю. Враховуючи низькi темпи видачi нових кредитiв,
слiд очiкувати, що надалi якiсть кредитного портфеля банкiвського сектора буде полiпшуватися в
основному за рахунок формування банками резервiв пiд негативно класифiкованi активи i їх
списання. Основними заходами позбавлення вiд проблемної заборгованостi залишається
реалiзацiя заставного майна та передача кредитiв колекторським компанiям. Ринок України щодо
багатьох видiв застави, особливо iпотеки має низьку лiквiднiсть щодо певних видiв активiв. Як
результат, фактична вартiсть реалiзацiї активу в майбутньому може вiдрiзнятись вiд вартостi, що

врахована при оцiнцi резервiв пiд знецiнення на кiнець звiтного перiоду.
На позичальникiв Банку негативно впливає нестабiльне фiнансове та економiчне середовище,
включаючи девальвацiю гривнi за звiтний рiк. Оскiльки частина кредитiв клiєнтам видана у
iноземнiй валютi, девальвацiя гривнi по вiдношенню до цих валют має значний вплив на
спроможнiсть позичальникiв обслуговувати кредити. На сьогоднiшнiй день керiвництво Банку
оцiнює знецiнення кредитiв iз належним врахуванням цих факторiв ризику.
За 2016 рiк Банк збiльшив статутний капiтал, проведенням приватного розмiщення 44 500 000 шт.
простих iменних акцiй за рахунок фiнансування акцiонерiв на суму 445 000 000 грн.
Ресурси Банку якi би були не визнанi у Звiтi про фiнансовий стан на 31 грудня 2016 року, згiдно
МСФЗ – вiдсутнi.
В актуальних умовах економiчного середовища Банк очiкує зростання фiнансових результатiв вiд
фокусування на транзакцiйному бiзнесi iз новими корпоративними клiєнтами (в сегментi малого та
середнього бiзнесу), бiльш глибокого проникнення у роздрiбному бiзнесi у поєднаннi iз чiтким
контролем та оптимiзацiєю операцiних витрат.
Протягом всього 2016 року банк забезпечував дотримання нормативiв лiквiдностi, зокрема,
норматив миттєвої лiквiдностi станом на кiнець 2016 року склав 114,49% та перевищував
нормативне значення у 5 разiв.
Банк продовжить здiйснювати плани по генеруванню внутрiшнього капiталу, який включає в себе
iнiцiативи генерування основного та додаткового капiталу та зниження ризику зважених активiв.
Одним з ключових напрямкiв роботи залишається активне управлiння кредитами, що не
обслуговуються, за допомогою наявного у банку досвiду та у вiдповiдностi до важливих
законодавчих змiн, якi, як очiкується, будуть прийнятi, з метою суттєвого зменшення їх вартостi в
установленому порядку.
Приймаючи до уваги вищевказанi фактори, що мають вiдношення до адекватностi капiталу Групи
та її подальшого доступу до фiнансування Євросистеми у передбачуваному майбутньому та
незважаючи на iснування невизначеностi, а також враховуючи наявний рiвень пiдтримки Банку у
виглядi докапiталiзацiї з боку Групи, фiнансова звiтнiсть Банку може бути пiдготовлена на основi
принципу безперервної дiяльностi.
Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає управлiнську оцiнку впливу умов здiйснення дiяльностi в
Українi на операцiї та фiнансовий стан Банку, та пiдготовлена виходячи iз припущення, про
здатнiсть Банку продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому. Проте майбутнi умови здiйснення
дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок менеджменту та можуть вимагати
подальшої пiдтримки акцiонера. Важко оцiнити вплив подальшої нестабiльностi валютного та
фондового ринкiв на фiнансове становище Банку з прийнятим рiвнем надiйностi. Керiвництво
Банку вважає, що вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки стабiльного розвитку Банку та
вдосконалення позицiй лiквiдностi за обставин, що склалися.
Cума сплати штрафних санкцiй у 2016 склала 2 тис. грн., в т.ч. штрафов – 2 тис. грн.
Акцiонери ПАТ «Унiверсал Банк» розглядають управлiння капiталом як невiд’ємну складову
процесу забезпечення стабiльностi функцiонування установи та дотримання вимог, встановлених
Нацiональним банком України.
З метою виконання вимог Нацiонального банку України (лист №20-0005/22716 вiд 16/03/2016) та у
вiдповiдностi до рiшення спiльного засiдання Правлiння i Спостережної Ради ПАТ«Унiверсал
Банк» (протокол №1 вiд 30.08.2016р.) з метою пiдвищення рiвня капiталiзацiї та усунення
порушення економiчних нормативiв надано «Програму капiталiзацiї ПАТ «Унiверсал Банк» на
2016-2018 роки згiдно з вимогами постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 04
лютого 2016 року № 59 “Про здiйснення дiагностичного обстеження банкiв” (зi змiнами)».
Протягом звiтного року сума регулятивного капiталу Банку значно перевищувала мiнiмально
необхiдний рiвень (120 млн. грн.), та станом на кiнець 2016 року, за даними статистичної форми
звiтностi «Звiт про дотримання економiчних нормативiв та лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї»

станом на 03.01.2017, складала 290 156 тис. грн. (станом на кiнець 2015 року - 406 457 тис. грн.).
Зобов’язання за капiтальними iнвестицiями
Станом на 31 грудня 2016 року Банк не мав договiрних зобов’язаннь капiтального характеру щодо
реконструкцiї примiщень i придбання обладнання, а також щодо програмного забезпечення i
iнших нематерiальних активiв.
Станом на 31 грудня 2016 року загальна сума майбутнiх платежiв до сплати Банком з операцiйної
оренди та суборенди, що не пiдлягають скасуванню, становить 7 807тис. грн. (в 2015 роцi – 6
820тис. грн.).
Зобов’язання, що пов’язанi з кредитуванням
Головною метою цих iнструментiв є забезпечення грошових коштiв для задоволення фiнансових
потреб клiєнтiв. Гарантiї, якi являють собою безвiдкличнi гарантiї того, що Банк здiйснить платежi
на користь третiх сторiн у випадку невиконання клiєнтами своїх зобов’язань, мають той самий
кредитний ризик, що i кредити.
Зобов’язання щодо надання кредитiв являють собою невикористанi суми, призначенi для
кредитування у формi кредитiв, гарантiй та акредитивiв. Стосовно кредитного ризику за
зобов’язаннями щодо надання кредитiв Банк наражається на потенцiйнi збитки в загальнiй сумi
невикористаних зобов’язань. Проте враховуючи вiдкличний характер цих зобов’язань, банк може
вiдмовити клiєнту в наданнi кредитiв в разi зниження платоспроможностi клiєнта. Банк вiдстежує
строки до погашення зобов’язань щодо надання кредитiв, оскiльки бiльш довгостроковi
зобов’язання зазвичай характеризуються вищим кредитним ризиком, нiж короткостроковi.
Непогашенi зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, були такими:
Структура зобов’язань, що пов’язанi з кредитуванням (тис. грн.)
Найменування статтi
Гарантiї виданi 11 196
Резерв за зобов'язаннями, що пов'язанi з кредитуванням (631)
Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням за мiнусом резерву 10 565
Стратегiя Банку спрямована на утримання та змiцнення його позицiй на ринку, пiдтримання
довгострокових вiдносин з клiєнтами, успiшну конкурентну боротьбу з iншими фiнансово –
кредитними закладами.
Вiдповiдно до планiв розвитку Банку, основною метою є збiльшення його присутностi у
банкiвському секторi України. З метою управлiння власними ризиками та захисту iнтересiв
клiєнтiв – дотримання обов’язкових економiчних нормативiв та полiтики формування резервiв.
ПАТ "Унiверсал Банк" має багаторiчний досвiд успiшної роботи на фiнансовому ринку України,
надає повний спектр якiсних банкiвських послуг, має досвiдчений, висококвалiфiкований
персонал. Робота вiддiлень банку спрямована на покращення послуг, що надаються. Корпоративна
мережа банку будується iз застосуванням сучасного обладнання, що дає змогу впровадження
Internet-технологiй у банкiвську дiяльнiсть.
Наявнiсть фiлiйної мережi дає додатковi конкурентнi переваги: додаткова фiнансова стiйкiсть за
рахунок регiональної диверсифiкацiї активно-пасивних операцiй; зменшення операцiйних витрат
для корпоративних клiєнтiв за рахунок побудови афiлiйованих клiєнтських фiнансових потокiв у
системi банку та iнше.
Для пiдвищення рiвня конкурентоспроможностi та ефективностi комерцiйної дiяльностi ПАТ
"Унiверсал Банк" передбачає розширення спектра банкiвських послуг та полiпшення їх якостi,
розширення та вдосконалення послуг iз використанням платiжних карток, розширення клiєнтської
бази, оптимiзацiї дохiдної та витратної бази, освоєння та впровадження нових технологiй в
управлiннi активами, пасивами та ризиками, пiдвищення ефективностi управлiння фiнансовими
ресурсами, нарощення капiталу, постiйне пiдвищення рiвня квалiфiкацiї персоналу та

впровадження ефективних систем мотивацiї.
Cудовi спори на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента вiдсутнi.
Iнша iнформацiя , яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв
дiяльностi емiтента вiдсутня.

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

Найменування
основних засобів

Орендовані основні засоби Основні засоби, всього (тис.
(тис. грн.)
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

163098

136346

0

0

163098

136346

будівлі та споруди

105486

86309

0

0

105486

86309

машини та обладнання

22966

19104

0

0

22966

19104

979

774

688

0

979

774

0

0

0

0

0

0

33667

30159

0

0

33667

30159

2. Невиробничого
призначення:

83

70

0

0

83

70

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

83

70

0

0

83

70

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

163181

136416

0

0

163181

136416

транспортні засоби
земельні ділянки
інші

Усього

Опис ОПИС: Термiн використання основних засобiв по основним групам:
Будiвлi - 80 рокiв
Банкомати -20 рокiв
Касове обладнання - 12 рокiв
Комп'ютерна технiка 5-6 рокiв
Телефони, факси - 7 рокiв
Транспортнi засоби власнi - 9 рокiв
Транспортнi засоби отриманi у фiнанасовий лiзинг - вiдповiдно до договору лiзингу
Iншi основнi засоби -5 рокiв
Ступiнь зносу основних засобiв (знос/первiсну) - 50%
Ступiнь використання 98%

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

781743

660834

Статутний капітал
(тис. грн.)

3102672

1175672

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

3102672

1175672

Опис

Вартiсть чистих активiв в звiтному та попередньому перiодах розрахована як рiзниця мiж
сукупною вартiстю активiв Банку та сукупною вартiстю його зобов`язань. Вартiсть чистих

активiв розраховується, виходячи з суми активiв з урахуванням резервiв, що сформованi на
вiдповiднi активи
Висновок

Вартiсть чистих активiв Банку менша нiж розмiр статутного капiталу, але вище вiд
мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого чинним законодавством. Банком
протягом звiтного перiоду не порушувались нормативи адекватностi регулятивного капiталу
та спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв, якi встановленi постановою
Правлiння Нацiонального банку України №368 вiд 28 серпня 2001 року «Iнструкцiя про
порядок регулювання дiяльностi банкiв в України» (далi – Постанова №368). В Банку є в
наявностi внутрiшнi процедури щодо визначення достатностi капiталу з урахуванням усiх
ризикiв, притаманних його дiяльностi.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

13

X

X

01.01.2016

13

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

2661

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

4309485

X

X

Усього зобов'язань

X

4312159

X

X

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

31.12.2016

у тому числі:

Опис:

Кошти Нацiонального банку Україниi: 0
Кошти на вимогу iнших банкiв 13
Короткостроковi вклади (депозити) iнших банкiв 0
Довгостроковi вклади (депозити) iнших банкiв 0
Короткостроковi кредити iнших банкiв 0
Довгостроковi кредити iнших банкiв 0

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

24.06.2016

29.06.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

24.06.2016

29.06.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

05.07.2016

05.07.2016

Відомості про проведення загальних зборів

29.07.2016

01.08.2016

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

05.08.2016

09.08.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

22.08.2016

25.08.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

26.08.2016

29.08.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

12.10.2016

13.10.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

25.03.2016

25.03.2016

Відомості про проведення загальних зборів

14.11.2016

14.11.2016

Відомості про проведення загальних зборів

17.11.2016

18.11.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

16.12.2016

16.12.2016

Відомості про проведення загальних зборів

15.12.2016

16.12.2016

Відомості про прийняття рішення про
розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 10 відсотків статутного капіталу

22.12.2016

23.12.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

22.12.2016

23.12.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

22.12.2016

23.12.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

22.12.2016

23.12.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

23.12.2016

27.12.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

26.12.2016

27.12.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

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)

ТОВ АФ "РСМ УКРАЇНА"
21500646

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

04080, м. Київ, вул.
Нижньоюркiвська, 47
№ 0084 25.01.2001
280 П 000280 19.02.2013
30.07.2020
2016
умовно-позитивна

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

ТОВ «Аудиторська
фiрма"РСМ УКРАЇНА"
21500646
03151, Україна, м. Київ,
вул. Донецька,37/19
№ 0084 26.01.2001
280 П 000280 19.02.2013
30.07.2020

Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам та Правлiнню ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНIВЕРСАЛ
БАНК» (далi – Банк), що додається та включає звiт про фiнансовий стан (Баланс) на 31 грудня 2016 року, звiт про
прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), звiт про змiни у власному капiталi (Звiт
про власний капiтал) та звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом за рiк, що закiнчився на зазначену дату,
стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал
визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг видання 2014 року, якi чиннi в якостi нацiональних стандартiв аудиту на пiдставi
рiшення Аудиторської палати України №320/1 вiд 29.12.2015. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть
не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Банком фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю Банку. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних
облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального
подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки

За даними аудиту сума сформованих резервiв за кредитами позичальникiв-юридичних осiб, розрахована на основi
очiкуваних грошових потокiв, станом на звiтну дату мала би бути збiльшена на 37 166 тис. грн., що призвело б до
вiдповiдного збiльшення витрат на формування резервiв, зменшення фiнансового результату за звiтний рiк та власного
капiталу на кiнець року. При цьому, з урахуванням прийняття додаткового забезпечення у виглядi майнових прав на
грошовi кошти пов’язаної з Банком особи пiсля дати балансу, сума резерву за вказаними позичальниками в
наступному перiодi пiдлягала би зменшенню, а фiнансовий результат та власний капiтал – збiльшенню на вiдповiдну
суму. Регулятивний капiтал вiд зазначеного доформування резерву станом на звiтну дату впливу не зазнає.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансову звiтнiсть питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстави для
висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах
фiнансовий стан Банку станом на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що
закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку, що додається, пiдготовлена на основi припущення, що Банк здатний продовжувати
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, проте, зважаючи на негативнi показники дiяльностi банкiвської системи
України у цiлому, викликанi суспiльно-полiтичними подiями, падiнням економiчного потенцiалу, девальвацiєю
нацiональної валюти та вiйськовим конфлiктом, Банк для забезпечення безперервностi дiяльностi може потребувати
подальшої пiдтримки з боку акцiонерiв. Iнформацiя щодо оцiнки Банком здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi розкрита в примiтцi 2 «Економiчне середовище, в якому Банк здiйснює свою дiяльнiсть».
Крiм того, звертаємо увагу на п. 4.3 принципiв облiкової полiтики Банку, викладених у фiнансовiй звiтностi Банку,
вiдповiдно до яких Банк приймає у зменшення резерву пiд знецiнення наданих кредитiв майновi права на депозити
пов’язаних з Банком юридичних осiб. Розрахункова сума резервiв пiд знецiнення зменшується на суму отриманого
забезпечення, при цьому покриття фактично понесених збиткiв при припиненнi визнання знецiнених активiв може
вiдбуватися як за рахунок такого забезпечення, так i за рахунок резерву. Зменшення корисностi фiнансових
iнструментiв має оцiнюватися з огляду на те, що вiдповiднi резерви формуються з врахуванням наявних у Банка як
заставодержателя майнових прав на депозити пов’язаних осiб. При цьому майновi права на депозит можуть
забезпечувати як знецiненi, так i не знецiненi кредити, у тому числi, кредити, наданi iншим пов’язаним особам. Сума
грошових коштiв, переданих Банку в забезпечення зобов’язань за кредитною заборгованiстю клiєнтiв, розкрита в
примiтках 8, 9, 15, 16. Також звертаємо увагу на iнформацiю, викладену в примiтцi 9 «Кредити та заборгованiсть
клiєнтiв», стосовно балансової вартостi кредитiв позичальникiв-юридичних осiб, зареєстрованих в окремих районах
Донецької i Луганської областей, яка станом на 31 грудня 2016 року склала 456 656 тис. грн. Ризик за вказаними
кредитами станом на звiтну дату покритий грошовими коштами, отриманими вiд пов’язаної з Банком особи, в сумi
220 177 тис. грн., що складає 48.2% вiд балансової вартостi заборгованостi кредитiв цих позичальникiв.
Варта уваги iнформацiя, викладена у примiтцi 40 «Подiї пiсля дати балансу», стосовно того, що з огляду на
дотримання Банком нормативного значення достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу станом на звiтну дату
та прогнознi показники на 2017 рiк, у строки, визначенi Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку
(Протокол №4-2016 вiд 15.12.2016) щодо збiльшення статутного капiталу Банку шляхом додаткового випуску акцiй
номiнальною вартiстю 445 000 тис. грн., акцiонер не звернувся в Банк iз заявою щодо придбання акцiй. Таким чином,
Банком буде направлено звiт до Нацiональної комiсiї з регулювання цiнних паперiв та фондового ринку про вiдмiну
реєстрацiї додаткового випуску акцiй.
Також вважаємо за необхiдне звернути увагу на наявнiсть значної невизначеностi, результат якої залежить вiд
майбутнiх подiй, що не є пiд безпосереднiм контролем Банку, але якi можуть впливати на його фiнансовi звiти.
Зазначена невизначенiсть – це ризики, обумовленi внутрiшньо- та зовнiшньополiтичними i економiчними чинниками,
якi на дату видачi висновку не пiдлягають обґрунтованому прогнозуванню.
Президент фiрми Т. Бернатович
Сертифiкований аудитор
Сертифiкат аудитора банкiв №0021
14 квiтня 2017 року
м. Київ, вул. Донецька, 37/19

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

4

3

2

2015

4

3

3

2014

4

3

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): Не має

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): Не має

Ні

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

Ні

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): Не має

Ні

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

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

4

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
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)

Не має

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

14

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)

Комiтету з питань родинних

стосункiв
Інші (запишіть)

Не має

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Умови та розмiр виплати
винагороди Головi та членам
Спостережної Ради визначаються
рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв в межах затвердженого
кошторису

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Повиннi вiдповiдати вимогам Нацiонального Банку України та
не можуть входити до складу Правлiння, Ревiзiйної Комiсiї

X

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

Ні

X

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

X

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

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було

X

обрано нового члена
Інше (запишіть)

Було обрано новий склад
наглядової ради на позачергових
загальних зборах акцiонерiв

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

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iншi документи вiдсутнi

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

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

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

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Не має

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)

Аудитор був змiнений вiдповiдно
до вимог законодавства (один
аудитор не бiльше 5 рокiв)

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

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Не має

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)

Не має

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

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

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Не має

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

X

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 28.04.2015 ; яким органом управління прийнятий:
Загальнi збори акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
На власному веб-сайтi

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 дотримувався протягом року.

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

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти

6

535786

623097

64377

82493

239386

47510

0

0

АКТИВИ

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
України
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток

7

Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів

8

3320625

3752276

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9

650761

1006664

10

46757

48560

4305

4305

28

16446

16446

Основні засоби та нематеріальні активи

11

120143

155909

Інші фінансові активи

12

5960

3023

Інші активи

13

88530

60314

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи
вибуття

14

826

1052

5093902

5801649

Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів:
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

15

13

1338920

Кошти клієнтів

16

4232961

3231475

17

771

1008

2

2

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
Резерви за зобов’язаннями

18

631

32

Інші фінансові зобов’язання

19

53638

532797

Інші зобов'язання

20

24143

36581

4312159

5140815

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

21

3102672

1175672

Емісійні різниці

21

1375440

1375440

0

1883232

-3696369

-3773510

Усього власного капіталу

781743

660834

Усього зобов'язань та власного капіталу

5093902

5801649

Незареєстрований статутний капітал
Інший додатковий капітал
Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями
Неконтрольована частка

Розшифровка статей Звiту про фiнансовий стан (Баланс) ПАТ "Унiверсал Банк" за 2016 рiк
надається у Фiнансовому звiтi.
Затверджено до випуску та
підписано
14.04.2017

року

В.о. Голови правління

Старомiнська I.О.
(підпис, ініціали,
прізвище)

Галушко Г.В. 044 391-57-08
(прізвище виконавця, номер телефону)

В.о. Головного
бухгалтера

Котельнiкова I. I.
(підпис, ініціали,
прізвище)

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

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи

24

556241

441219

Процентні витрати

24

-266550

-332415

289691

108804

-301562

-1802673

-11871

-1693869

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

8

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

25

86494

73021

Комісійні витрати

25

-18569

-17198

9713

51636

0

-8869

Результат від операцій з іноземною валютою

-26249

-2406

Результат від переоцінки іноземної валюти

21630

15515

12, 13

596

-3565

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями

18

-1035

672

Інші операційні доходи

26

463334

30964

Адміністративні та інші операційні витрати

27

-446902

-411740

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання
фінансових активів за процентною ставкою, вищою або
нижчою, ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання
фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або
нижчою, ніж ринкова
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних
паперів у портфелі банку на продаж
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних
паперів у портфелі банку до погашення

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

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

77141

-1965839

28

0

-43880

29

77141

-2009719

0

899

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
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного
доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у
прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових
потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання
звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого
сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи
збиток

22

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

22

0

-3665

77141

-2013384

77141

-2009719

77141

-2013384

0,37

-17,14

0,37

-17,14

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:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

29

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
за рік

Розшифровка статей Звiту про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi
результати) ПАТ "Унiверсал Банк" за 2016 рiк надається у Фiнансовому звiтi
Затверджено до випуску та
підписано
14.04.2017

року

В.о. Голови правління

Старомiнська I.О.
(підпис, ініціали,
прізвище)

Галушко Г.В. Тел. 044 391 57 08
(прізвище виконавця, номер телефону)

В.о. Головного
бухгалтера

Котельнiкова I.I.
(підпис, ініціали,
прізвище)

Звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2016 рік
Належить власникам материнської компанії
емісійн
Усьо
і
резер
го
різниці
Найменув
Неконтрол
незареєстр вні резерв
Примі статут
власн
та
нерозподі додат
ання
ьована
ний
ований
та
и
усьо
тки
ого
інший
лений
кові
статті
частка
капіта
статутний інші переоц
го
капіт
додатк
прибуток статті
л
капітал
фонд інки
алу
овий
и
капіта
л
1

2

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

3

4

116267
887485
2

7

8

Х

5

6

9

10

11

500781

3665

-1763791

7908
12

79081
2

0

-3665

-2009719

2013
384

20133
84

Вплив змін
облікової
політики,
виправленн
я помилок
та вплив
переходу
на нові
та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення
Скоригован
ий залишок
на початок
попередньо
го періоду
Усього
сукупного
доходу:
прибуток/(з
биток) за
рік
інший
сукупний
дохід
Амортизаці
я резерву

22

0

0

переоцінки
основних
засобів або
реалізовани
й результат
Розподіл
прибутку
до
резервних
та інших
фондів
Незареєстр
ований
статутний
капітал
Операції з
акціонерам
и
Емісія
акцій:
номінальна
вартість

13000

487955

1382452

117567 137544
2
0

1883232

1883
407

18834
07

-3773510

6608
34

66083
4

77141

7714
1

77141

емісійний
дохід
Власні
акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулюванн
я
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Залишок на
кінець
попередньо
го періоду
Усього
сукупного
доходу:
прибуток/(з
биток) за
рік
інший
сукупний
дохід
Амортизаці
я резерву

22

переоцінки
основних
засобів або
реалізовани
й результат
Розподіл
прибутку
до
резервних
та інших
фондів
Незареєстр
ований
статутний
капітал
Операції з
акціонерам
и
Емісія
акцій:
номінальна
вартість

21

192700
0

-1883232

4376
8

43768

7817
43

78174
3

емісійний
дохід
Власні
акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулюванн
я
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Додаткові
статті –
опис статей
та вміст
показників
Додаткові
статті –
усього за
додатковим
и статтями
Залишок на
кінець
звітного
періоду

310267 137544
2
0

-3696369

Розшифровка статей Звiту про власний капiтал ПАТ "Унiверсал Банк" за 2016 рiк надається у
Фiнансовому
звiтi.
1. Значення показника «Усього власного капiталу» на кiнець попереднього перiоду включає
внесок акцiонерiв за незареєстрованним статутним капiталом, здiйснений грошовими коштами,
згiдно з тимчасовим свiдоцтвом про реєстрацiю НКЦПФР випуску акцiй банку в сумi 1 883 232
тис.грн.. Вiдповiдно до нормативних вимог Нацiонального банку України такий внесок
включається до капiталу Банку.
Затверджено до випуску та
підписано
14.04.2017

року

В.о. Голови правління

Старомiнська I.О.
(підпис, ініціали,
прізвище)

Галушко Г.В. тел. 044 391-57 08
(прізвище виконавця, номер телефону)

В.о. Головного
бухгалтера

Котельнiкова I. I.
(підпис, ініціали,
прізвище)

ЗВІТ
про рух грошових коштів за прямим методом
за 2016 рік

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань

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

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України
на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
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ЗВІТ
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2016 рік

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

77141

-2009719

Знос та амортизація

21571

21584

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів

365859

1256620

Амортизація дисконту/(премії)

-22636

-14454

(Нараховані доходи)

-67530

-274794

Нараховані витрати

-2108

44618

Інший рух коштів, що не є грошовим

-418053

-18546

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

-45756

-950811

-205862

293409

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках

18116

16932

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості
клієнтів

213235

-39221

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів

-2505

306

Чисте зменшення (збільшення) інших активів

-27963

-3800

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

-26

73101

-292561

-560441

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

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

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності

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

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

-10289

9453

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань

-202938

225059

-556549

-936013

0

-825000

355000

473072

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

5275

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

11

Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів

11

1888

8500

-1566

-2810

17563

5960

-3037

-4265

369848

-339268

43768

1883407

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

21

Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу

-455014

Отримання інших залучених коштів

-379

Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію

-235

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

43533

1428014

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

55428

88932

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

-87740

241665

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

623095

381430

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

535355

623095
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№
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Текст примітки
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6. Грошовi кошти та їх еквiваленти (тис. грн.) Найменування статтi На 31 грудня 2016 року На 31 грудня 2015
року Готiвковi кошти 97 426 91 842 Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов’язкових резервiв) 62
975 26 347 Кореспондентськi рахунки та депозити „овернайт” у банках: 375 385 504 908 України 218 222 4 004
Iнших країн 157 163 500 904 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 535 786 623 097 Кошти в
Нацiональному банку України становлять собою суми, розмiщенi в Нацiональному банку України для
забезпечення щоденних розрахункiв та iнших операцiй. Банк повинен утримувати обов’язковий резерв коштiв
у формi безпроцентного незнижувального залишку, який розраховується як частка вiд певних зобов’язань
Банку. Не iснує обмежень щодо використання таких коштiв. Однак, якщо вимоги щодо мiнiмального
обов’язкового середнього резерву не дотримуються. то до банку можуть бути застосованi штрафнi санкцiї.
Банк зобов’язаний пiдтримувати мiнiмальний обов’язкiв резерв, розрахований як середньозважений залишок
на основi щоденних даних протягом мiсяця. В цiй примiтцi за 2016 рiк кошти в Нацiональному банку України
зменшенi на суму обов’язкових резервiв в розмiрi 64 377 тис. грн. Негрошовi операцiї, зазначенi у
вiдповiдному рядку Звiту про рух грошових коштiв, включали переоцiнку активiв i пасивiв, деномiнованих в
iноземнiй валютi, переоцiнку активiв до їх справедливої вартостi та придбання активiв шляхом задоволення
вимог Банку як заставодержателя.. Необхiдно зазначити, що грошовi кошти та їх еквiваленти є
високолiквiдними активами i є не знецiненими. Валютний та процентний ризики грошових коштiв та їх
еквiвалентiв розкрито у Примiтцi 31. Iнформацiя про операцiї пов’язаних сторiн розкрита у Примiтцi 36.
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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 На 31 грудня 2016 року На 31 грудня 2015 року Борговi цiннi папери: 239 386 47 510
Державнi облiгацiї 239 386 47 510 Усього фiнансових активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток 239 386 47 510 Станом на 31 грудня 2016 року цiннi папери, що облiковуються за
справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки або збитки, представленi пакетами ОВДП
вартiстю 100 000 тис. грн., 5 350 тис.грн., 80 000 тис.грн., та 50 000 тис.грн. Строки погашення цiнних паперiв,
що облiковуються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток вiдповiдно липень 2017
року, сiчень 2019 року, серпень 2018 року, серпень 2019 року. Номiнальнi процентнi ставки за вказаними
пакетами цiнних паперiв складають вiдповiдно 0% , 14,25%, 16,62%, 16,35%. Станом на 31 грудня 2015 року
цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки або збитки,
представленi пакетами ОВДП вартiстю 15 000 тис. грн., 5 350 тис.грн., та 370 тис.грн. Строки погашення
цiнних паперiв, що облiковуються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток
вересень 2016 року. Номiнальнi процентнi ставки за вказаними пакетами цiнних паперiв складають вiдповiдно
9,19% , 14,25%, 16,95%. Таблиця 7.2. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв, що облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток за 2016 рiк. (тис. грн.) Найменування статтi Державнi
облiгацiї Облiгацiї пiдприємств Усього Борговi цiннi папери (за справедливою вартiстю), що не простроченi:
239 386 - 239 386 державнi установи та пiдприємства 239 386 - 239 386 Усього фiнансових активiв, що
облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 239 386 - 239 386 Нарахованi доходи за
торговими цiнними паперами станом на 31 грудня 2016 року становлять 9 716 тис.грн. ? Таблиця 7.3. Аналiз
кредитної якостi боргових цiнних паперiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток за 2015 рiк (тис. грн.) Найменування статтi Державнi облiгацiї Облiгацiї пiдприємств Усього Борговi
цiннi папери (за справедливою вартiстю), що не простроченi: 47 510 - 47 510 державнi установи та
пiдприємства 47 510 - 47 510 Усього фiнансових активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток 47 510 - 47 510 Нарахованi доходи за торговими цiнними паперами станом на 31 грудня
2015 року становлять 1 003 тис. грн. Валютний та процентний ризики коштiв за торговими цiнними паперами
розкрито у Примiтцi 31. Iнформацiя про операцiї пов’язаних сторiн розкрита у Примiтцi 36.
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8. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Таблиця 8.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (тис. грн.)
Найменування статтi на 31 грудня 2016 року на 31 грудня 2015 року Iпотечнi кредити фiзичних осiб 2 210 301
2 367 638 Кредити, що наданi корпоративним клiєнтам 1 901 558 1 787 576 Кредити, що наданi малому та
середньому бiзнесу 967 231 1 033 648 Кредити, що наданi фiзичним особам 85 910 219 456 Резерв пiд
знецiнення кредитiв (1 844 375) (1 656 042) Усього кредитiв за мiнусом резервiв 3 320 625 3 752 276 В тому
числi нарахованi доходи за кредитними операцiями станом на 31 грудня 2016 року складають 359 685 тис.

грн.(станом на 31 грудня 2015 року: 271 033 тис. грн.). Станом 31 грудня 2016 року концентрацiя кредитiв,
наданих десятьом найбiльшим позичальникам - третiм особам, складає 1 790 026,5 тис. грн. або 34,6 %
загального кредитного портфеля Банку. Резерв пiд данi кредити складає 182 942,3 тис. грн. Станом 31 грудня
2015 року концентрацiя кредитiв, наданих десятьом найбiльшим позичальникам - третiм особам, складає 1 617
796,5 тис. грн. або 29,9 % загального кредитного портфеля Банку. Резерв пiд данi кредити складає 154 118,4
тис. грн. В 2016 роцi внаслiдок реалiзацiї своїх прав як заставодержателя за рахунок грошових коштiв на
рахунках в Банку було погашено кредитну заборгованнiсть клiєнтiв на суму 350 000 тис. грн. Таблиця 8.2.
Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2016 рiк (тис. грн.) Рух резервiв Кредити, що наданi
корпоративним клiєнтам Кредити, що наданi малому та середньому бiзнесу Iпотечнi кредити фiзичних осiб
Кредити, що наданi фiзичним особам Усього Залишок за станом на 1 сiчня 153 794 438 306 983 589 80 353 1
656 042 Збiльшення / (зменшення) резерву пiд знецiнення протягом року 31 656 119 032 209 032 5 700 365 420
Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву (11 756) (84 341) (150 254) (79 188) (325 540)
Вiдступлення (3 543) (15 919) (23 303) - (42 764) Курсовi рiзницi 11 533 65 817 112 810 1 057 191 217 Залишок
за станом на кiнець дня 31 грудня 181 683 522 895 1 131 876 7 922 1 844 375 Сума зменшення/збiльшення
резерву пiд знецiнення кредитiв за 2016 рiк не вiдповiдає вiдрахуванням до резерву пiд знецiнення кредитiв у
Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у зв'язку з їх коригуванням на суму повернення ранiше
списаних кредитiв в розмiрi 63 858 тис. грн. ? Таблиця 8.3. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за
кредитами за 2015 рiк (тис. грн.) Рух резервiв Кредити, що наданi корпоративним клiєнтам Кредити, що наданi
малому та середньому бiзнесу Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам Усього
Залишок за станом на 1 сiчня 511 470 299 370 546 435 63 360 1 420 635 Збiльшення / (зменшення) резерву пiд
знецiнення протягом року 743 671 357 994 702 074 44 740 1 848 479 Списання безнадiйної заборгованостi за
рахунок резерву (1 281 162) (357 167) (523 147) (33 784) (2 195 260) Курсовi рiзницi 179 815 138 109 258 227 6
037 582 188 Залишок за станом на кiнець дня 31 грудня 153 794 438 306 983 589 80 353 1 656 042 Сума
зменшення/збiльшення резерву пiд знецiнення кредитiв за 2015 рiк не вiдповiдає вiдрахуванням до резерву пiд
знецiнення кредитiв у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у зв'язку з їх коригуванням на суму
повернення ранiше списаних кредитiв в розмiрi 45 806 тис. грн. Таблиця 8.4. Структура кредитiв за видами
економiчної дiяльностi (тис. грн.) Вид економiчної дiяльностi на 31 грудня 2016 року на 31 грудня 2015 року
Виробництво та розподiл електроенергiї, газу та води 37 681 0,73% 34 434 0,64% Операцiї з нерухомим
майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 115 926 2,24% 141 812 2,62% Торгiвля, ремонт авто, побутових
виробiв та предметiв особистого вжитку 1 786 279 34,58% 1 283 463 23,73% Сiльське господарство,
мисливство, лiсове господарство 70 758 1,37% 88 264 1,63% Добувна промисловiсть i розроблення кар'єрiв,
переробна промисловiсть, постачання електроенергiї, газу, водопостачання, каналiзацiя 537 506 10,41% 460
354 8,51% Оптова та роздрiбна торгiвля, ремонт автотранспортних засобiв, тимчасове розмiщування й
органiзацiя харчування 217 593 4,21% 206 673 3,82% Фiзичнi особи 2 296 211 44,46% 2 525 650 46,70% Iншi
103 047 2,00% 667 667 12,35% Усього 5 165 000 100,00% 5 408 317 100,00% Стаття «Iншi» включає iншi, нiж
зазначенi в таблицi, види економiчної дiяльностi, кожен з яких займає менше 1% в загальному обсязi наданих
кредитiв. Банк вважає, що потенцiйний ризик концентрацiї, щодо одного контрагента може виникати, коли
принаймi 10% вартостi чистого кредитного портфелю надаються обмеженному числу боржникiв. ? Таблиця
8.5. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2016 рiк (тис. грн.) Найменування статтi Кредити,
що наданi корпоративним клiєнтам Кредити, що наданi малому та середньому бiзнесу Iпотечнi кредити
фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам Усього Незабезпеченi кредити 159 830 107 627 380 680 51
620 699 756 Кредити, що забезпеченi: 1 741 729 859 604 1 829 621 34 290 4 465 244 Грошовими коштами 1 583
227 87 182 135 467 550 1 806 425 Нерухомим майном 158 502 772 153 1 694 155 - 2 624 810 Iншими активами 269 - 33 740 34 009 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв 1 901 558 967 231 2 210 301 85 910 5 165 000
Таблиця 8.6. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2015 рiк (тис. грн.) Найменування статтi
Кредити, що наданi корпоративним клiєнтам Кредити, що наданi малому та середньому бiзнесу Iпотечнi
кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам Усього Незабезпеченi кредити 80 627 93 930 202
238 141 758 518 553 Кредити, що забезпеченi: 1 706 948 939 718 2 165 400 77 698 4 889 764 Грошовими
коштами 1 032 808 116 783 278 736 3 978 1 432 305 Нерухомим майном 602 081 790 628 1 878 859 287 3 271
855 Iншими активами 72 059 32 307 7 805 73 433 185 604 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв 1 787 575
1 033 648 2 367 638 219 456 5 408 317 ? Таблиця 8.7. Аналiз кредитної якостi кредитiв за 2016 рiк (тис. грн.)
Найменування статтi Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi корпоративним клiєнтам Кредити,
що наданi малому та середньому бiзнесу Кредити, що наданi фiзичним особам Усього Непростроченi та
незнецiненi: 7 265 - 5 984 - 13 250 Кредити малим компанiям 2 095 - 1 200 - 3 296 Iншi кредити фiз. особам 5
170 - 4 784 - 9 954 Простроченi, але незнецiненi: 22 717 - 7 675 - 30 392 Iз затримкою платежу до 31 днiв - - - - Iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 1 203 - - - 1 203 Iз затримкою платежу вiд 93 до183 днiв 19 105 - 560 19 665 Iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 769 - - - 769 Iз затримкою бiльше нiж 366 (367) днiв 1
640 - 7 115 - 8 755 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: Непростроченi 622 775 845 298 221
588 75 232 1 764 893 Iз затримкою платежу до 31 днiв 98 458 - 37 675 3 768 139 901 Iз затримкою платежу вiд
32 до 92 днiв 113 281 896 431 54 748 1 571 1 066 031 Iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 100 667 30 903 55

686 790 188 046 Iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 77 982 - 100 558 1 257 179 797 Iз затримкою
платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 1 167 155 128 926 483 317 3 293 1 782 692 Резерв пiд знецiнення за
кредитами (1 131 875) (181 683) (522 895) (7 922) (1 844 375) Усього кредитiв за мiнусом резервiв 1 078 425 1
719 875 444 336 77 988 3 320 625 Таблиця 8.8. Аналiз кредитної якостi кредитiв за 2015 рiк (тис. грн.)
Найменування статтi Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi корпоративним клiєнтам Кредити,
що наданi малому та середньому бiзнесу Кредити, що наданi фiзичним особам Усього Непростроченi та
незнецiненi: 1 989 - 22 158 535 24 682 Кредити малим компанiям - - 22 158 - 22 158 Iншi кредити фiз. Особам 1
989 - - 535 2 524 Простроченi, але незнецiненi: 3 560 - - 58 3 618 Iз затримкою платежу до 31 днiв - - - 54 54 Iз
затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 3 560 - - 4 3 564 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi:
Непростроченi 795 980 1 634 001 323 463 118 237 2 871 681 Iз затримкою платежу до 31 днiв 93 987 2 924 55
915 8 340 161 166 Iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 76 287 - 78 273 3 709 158 269 Iз затримкою платежу
вiд 93 до 183 днiв 61 504 - 36 881 2 278 100 663 Iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 191 687 7 327
77 452 7 488 283 954 Iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 1 142 644 143 324 439 505 78 812 1 804
285 Резерв пiд знецiнення за кредитами (983 589) (153 794) (438 306) (80 353) (1 656 042) Усього кредитiв за
мiнусом резервiв 1 384 049 1 633 782 595 341 139 104 3 752 276 Таблиця 8.9. Вплив вартостi застави на якiсть
кредиту за 2016 рiк (тис. грн.) Найменування статтi Балансова вартiсть Вартiсть застави Вплив застави
Iпотечнi кредити фiзичних осiб 2 210 301 1 080 768 1 129 533 Кредити, що наданi корпоративним клiєнтам 1
901 558 1 401 238 500 320 Кредити, що наданi малому та середньому бiзнесу 967 231 528 424 438 807 Кредити,
що наданi фiзичним особам 85 910 67 076 18 834 Усього кредитiв 5 165 000 3 077 506 2 087 494 Таблиця 8.10.
Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за 2015 рiк (тис. грн.) Найменування статтi Балансова вартiсть
Вартiсть застави Вплив застави Iпотечнi кредити фiзичних осiб 2 367 638 1 282 648 1 084 990 Кредити, що
наданi корпоративним клiєнтам 1 787 575 1 255 006 532 569 Кредити, що наданi малому та середньому бiзнесу
1 033 648 635 166 398 482 Кредити, що наданi фiзичним особам 219 456 116 246 103 210 Усього кредитiв 5 408
317 3 289 066 2 119 251 Справедлива вартiсть являє собою суму, на яку можна обмiняти фiнансовий
iнструмент при здiйсненнi поточної операцiї мiж двома зацiкавленими сторонами, за винятком випадкiв
вимушеного продажу або лiквiдацiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є цiна iнструмента, що
котирується на ринку. Справедлива вартiсть для забезпечення визначається Банком за ринковою вартiстю (на
пiдставi висновкiв незалежних професiйних експертiв та спiвробiтникiв Банку, що мають свiдотство з оцiнки),
а в разi вiдсутностi даних про ринкову вартiсть – за вiдновною вартiстю (сучасною собiвартiстю придбання за
вирахуванням суми зносу на дату оцiнки). Станом на 31 грудня 2016 року балансова вартiсть кредитiв та
заборгованостi клiєнтiв, що розташованi в АР Крим, складає 61 тис. грн. або 0,002% вiд балансової вартостi
кредитiв та заборгованостi клiєнтiв та 0,001% балансової вартостi активiв Банку. Балансова вартiсть кредитiв
та заборгованостi клiєнтiв, що розташованi в окремих районах Донецької i Луганської областей, станом на 31
грудня 2016 року складає 460 522 тис. грн., або 13,87% вiд балансової вартостi кредитiв та заборгованостi
клiєнтiв та 9,041% вiд балансової вартостi активiв вiдповiдно (в тому числi, балансова вартiсть кредитiв
юридичних осiб складає 456 655 тис. грн., або 13,76% вiд балансової вартостi кредитiв та заборгованостi
клiєнтiв та 8,97% вiд балансової вартостi активiв вiдповiдно та в забезпечення якої прийнятi майновi права на
грошовi кошти на депозитному рахунку в Банку в сумi 220 177 тис. грн.). Станом на 31 грудня 2015 року
балансова вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, що розташованi в АР Крим, складає 1 004 тис. грн. або
0,027% вiд балансової вартостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв та 0,017% балансової вартостi активiв
Банку. Балансова вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, що розташованi в окремих районах Донецької i
Луганської областей, станом на 31 грудня 2015 року складає 402 195 тис. грн., або 10,719% вiд балансової
вартостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв та 6,932% вiд балансової вартостi активiв вiдповiдно (в тому
числi, балансова вартiсть кредитiв юридичних осiб складає 391 502 тис. грн., або 10,434% вiд балансової
вартостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв та 6,748% вiд балансової вартостi активiв вiдповiдно в
забезпечення якої прийнятi майновi права на грошовi кошти iнших банкiв в сумi 194 345 тис. грн.). На
балансову вартiсть зазначених кредитiв та заборгованостi клiєнтiв впливає оцiнка справедливої вартостi
заставного майна у виглядi фiнансових та нефiнасових активiв. Вiдповiдно до МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої
вартостi» оцiнка справедливої вартостi нефiнансового активу має враховувати здатнiсть Банку генерувати
економiчнi вигоди вiд володiння активом шляхом найвигiднiшого та найкращого його використання або
шляхом його продажу. Найвигiднiше та найкраще використання нефiнансового активу передбачає таке
використання активу, яке є фiзично можливим, юридично дозволеним та фiнансово обґрунтованим, а цiна
продажу має вiдображати наслiдки звичайної операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Приймаючи до
уваги ситуацiю, що склалася в АР Крим i окремих районах Донецької i Луганської областей, визначення
справедливої вартостi заставного майна у виглядi нефiнансових активiв в бiльшiй мiрi ґрунтувалось на
професiйному судженнi фахiвцiв з оцiнки, нiж на фактичних умовах, що iснували в зазначених регiонах. Це
обмеження не стосується застави у виглядi майнових прав на депозит в сумi 220 177 тис. грн., у зв’язку з чим
вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв пiд ризиком у вищевказаних регiонах зменшується на зазначену
суму до 240 345 тис. грн. Балансова вартiсть коштiв клiєнтiв, узятих у забезпечення за кредитними
операцiями, станом на 31 грудня 2016 склала 1 170 197 тис. грн. Вартiсть придбання нефiнансових активiв

шляхом звернення стягнення на заставлене майно за 2016 рiк становила 34 204 ,2 тис.грн. Вартiсть придбання
нефiнансових активiв шляхом звернення стягнення на заставлене майно за 2015 рiк становила 1 055 ,9 тис.грн.
Розмiр резерву пiд знецiнення кредитiв, який вiдображений у Звiтi про фiнансовий стан у рядку «Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв» та цiй примiтцi, власний капiтал Банку та його фiнансовий результат можуть зазнати
впливу вiд подiй i обмежень, що знаходяться поза контролем Банку. Валютний та процентний ризики кредитiв
та заборгованостi клiєнтiв розкрито у Примiтцi 31. Iнформацiя про операцiї пов’язаних сторiн розкрита у
Примiтцi 36.
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9. Цiннi папери в портфелi банку на продаж Таблиця 9.1 Цiннi папери в портфелi банку на продаж (тис. грн.)
Найменування статтi на 31 грудня 2016 року на 31 грудня 2015 року Борговi цiннi папери: 650 761 1 006 664
депозитнi сертифiкати НБУ 650 761 1 006 664 Усього цiнних паперiв на продаж 650 761 1 006 664 в тому числi
нарахованi доходи за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України,
станом на 31 грудня 2016 року в сумi 761 тис. грн. (на 31 грудня 2015 року в сумi 1 858 тис. грн.) Станом на 31
грудня 2016 - 2015 роках цiннi папери в портфелi банку на продаж складаються з депозитних сертифiкатiв
НБУ. Таблиця 9.2. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за 2016 рiк
(тис. грн.) Найменування статтi Депозитнi сертифiкати НБУ Усього Поточнi та незнецiненi: 650 761 650 761
державнi установи та пiдприємства 650 761 650 761 Усього боргових цiнних паперiв у портфелi банку на
продаж 650 761 650 761 Таблиця 9.3. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку на
продаж за 2015 рiк (тис. грн.) Найменування статтi Депозитнi сертифiкати НБУ Усього Поточнi та незнецiненi:
1 006 664 1 006 664 державнi установи та пiдприємства 1 006 664 1 006 664 Усього боргових цiнних паперiв у
портфелi банку на продаж 1 006 664 1 006 664 Валютний та процентний ризики цiнних паперiв в портфелi
банку на продаж розкрито у Примiтцi 31. Iнформацiя про операцiї пов’язаних сторiн розкрита у Примiтцi 36.

10. Iнвестицiйна нерухомiсть Таблиця 10.1. Iнвестицiйна нерухомiсть, оцiнена за методом собiвартостi за 2016
рiк (тис. грн.) Найменування статтi Земля Будiвлi Частина будiвлi Усього Залишок на початок року: - 15 202 33
358 48 560 Первiсна вартiсть - 15 897 36 287 52 185 Знос - (533) (1 635) (2 168) Зменшення корисностi - (162) (1
295) (1 457) Надходження - 10 411 - 10 411 Капiтальнi iнвестицiї на реконструкцiю - - 105 105 Амортизацiя (184) (445) (629) Вибуття - (1 406) - (1 406) Переведення до складу iнвестицiйної нерухомостi з iнших активiв - 311 311 Переведення до складу iнших активiв - (10 411) - (10 411) Переведення до складу активiв на продаж - (577) (577) Вiдновлення корисностi - 80 314 394 Залишок за станом на кiнець дня 31 грудня - 13 692 33 065 46
757 Первiсна вартiсть - 14 459 36 131 50 590 Знос - (685) (2 085) (2 770) Зменшення корисностi - (82) (981) (1
063) Таблиця 10.2. Iнвестицiйна нерухомiсть, оцiнена за методом собiвартостi за 2015 рiк (тис. грн.)
Найменування статтi Земля Будiвлi Частина будiвлi Усього Залишок на початок року: - 30 811 36 349 67 160
Первiсна вартiсть - 31 836 42 941 74 777 Знос - (720) (1 324) (2 044) Зменшення корисностi - (305) (5 268) (5
573) Капiтальнi iнвестицiї на реконструкцiю - - 1 1 Амортизацiя - (328) (415) (743) Вибуття - - (7 188) (7 188)
Переведення до складу iнвестицiйної нерухомостi з iнших активiв - - 1 988 1 988 Переведення до категорiї
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будiвель, займаних власником за первiсною вартiстю - (15 424) (1 504) (16 928) Вiдновлення корисностi - 143 4
127 4 270 Залишок за станом на кiнець дня 31 грудня - 15 202 33 358 48 560 Первiсна вартiсть - 15 897 36 287
52 185 Знос - (533) (1 635) (2 168) Зменшення корисностi - (162) (1 295) (1 457) Банк застосовує прямолiнiйний
метод амортизацiї до iнвестицiйної нерухомостi. Строк корисного використання – 80 рокiв. Ставка амортизацiї
1,25% рiчних. Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, визначена на пiдставi звiтiв незалежних
оцiнювачiв, станом на 31 грудня 2016 року – 74 680 тис.грн. (станом на 31 грудня 2015 року - 68 704 тис.грн.).
Визначена справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi вiдноситься до II рiвня iєрархiї справедливої
вартостi. Таблиця 10.3. Суми, що визнанi у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (тис. грн.)
Суми доходiв i витрат за 2016 рiк за 2015 рiк Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi 2 996 4 531 Усього
доходiв вiд операцiйної оренди 2 996 4 531 Таблиця 10.4. Iнформацiя про мiнiмальнi суми майбутнiх орендних
платежiв за невiдмовною операцiйною орендою, якщо банк є орендодавцем (тис. грн.) Перiод дiї операцiйної
оренди на 31 грудня 2016 року на 31 грудня 2015 року До 1 року 600 632 Вiд 1 до 5 рокiв 120 277 Усього
платежiв, що пiдлягають отриманню за операцiйною орендою 720 909
11. Основнi засоби та нематерiальнi активи (тис. грн.) Найменування статтi Земельнi дiлянки Будiвлi, споруди
та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи Незавершенi капiтальнi вкладення в ОЗ та НА
Нематерiальнi активи Усього Балансова вартiсть на початок 2015 року: 61 37 814 22 692 2 245 4 929 319 39 076
71 50 509 157 716 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 61 55 907 77 716 6 124 42 345 7 036 82 106 71 99 625 370 991
Знос на початок попереднього року - (18 093) (55 024) (3 879) (37 415) (6 717) (43 030) - (49 116) (213 275)
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Надходження - - 407 - 214 500 394 3 439 1 924 6 878 Переведення з категорiї iнвестицiйна нерухомiсть - 16 928
- - - - - - - 16 928 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв
- 151 454 164 - 3 550 3 635 2 341 7 299 Зменшення корисностi - (1 074) - - - - - - - (1 074) Вiдновлення
корисностi - 5 433 - - - - - - - 5 433 Вибуття - (1 003) (957) (1 249) (330) (13) (4 384) (7 103) - (15 039)
Переведення до категорiї активи для продажу/запаси - (775) - - - - (617) - - (1 391) Амортизацiйнi вiдрахування
- (610) (3 558) (180) (803) (99) (2 063) - (13 529) (20 841) Балансова вартiсть на кiнець 2015 року : 61 56 866 19

038 979 4 011 711 32 956 43 41 246 155 909 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 61 71 579 73 933 1 692 37 810 5 848
69 034 43 103 888 363 887 Знос на кiнець 2015 року - (14 714) (54 895) (712) (33 799) (5 138) (36 078) - (62 643)
(207 977) Надходження - - 40 - 62 242 68 1 392 922 2 726 Переведення до категорiї iнвестицiйна нерухомiсть (311) - - - - (105) - - (416) Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних
активiв - - 976 22 - - 16 3 286 2 190 6 491 Найменування статтi Земельнi дiлянки Будiвлi, споруди та
передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи Незавершенi капiтальнi вкладення в ОЗ та НА
Нематерiальнi активи Усього Вiдновлення корисностi 1 988 - - - - - - - 1 988 Вибуття(списання/продаж) - (15
332) (117) (63) (823) (28) (1 452) (4 539) - (22 354) Переведення до категорiї активи для продажу/запаси - (2
966) - - - - (196) (97) - (3 259) Амортизацiйнi вiдрахування - (754) (3 326) (164) (687) (177) (1 876) - (13 957) (20
942) Балансова вартiсть на кiнець 2016 року: 61 39 491 16 611 774 2 562 748 29 411 85 30 400 120 143 Первiсна
(переоцiнена) вартiсть 61 52 032 73 853 1 361 28 046 5 491 65 407 85 106 359 332 696 Знос на кiнець 2016 року (12 541) (57 242) (587) (25 484) (4 743) (35 997) - (75 959) (212 553) Вартiсть основних засобiв, стосовно яких є
передбаченi законодавством України обмеження щодо володiння, користування та розпорядження станом на
31 грудня 2016 року складає 400 тис. грн. (2015: 400 тис. грн.) Протягом 2016 року Банк не оформлював та не
передавав у заставу основнi засоби та нематерiальних активи. У Банку вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово
не використовуються та знаходяться на консервацiї або реконструкцiї. Первiсна (переоцiнена) вартiсть
повнiстю амортизованих основних засобiв станом на 31 грудня 2016 року становить 26 864 тис. грн.(2015: 18
945 тис. грн.). Нематерiальнi активи, щодо яких є обмеження права власностi вiдсутнi. Протягом 2016 року
Банк не створював нематерiальнi активи. В 2016 роцi визнано вiдновлення корисностi нерухомостi, яка
класифiкується як основнi засоби на суму 1 988 тис. грн. В 2015 роцi визнано зменшення корисностi
(знецiнення) нерухомостi яка класифiкується як основнi засоби на суму 1 074 тис. грн. та вiдновлення
корисностi в межах попередньої уцiнки на суму 5 433 тис. грн. Основнi засоби, що були вилученi з
експлуатацiї на продаж, станом на 31 грудня 2016 року вiдсутнi. Справедлива вартiсть основних засобiв
визначалась iз застосуванням порiвняльного, доходного та витратного методiв оцiнки. Справедлива вартiсть
основних засобiв вiдноситься до II рiвня iєрархiї.
12. Iншi фiнансовi активи Таблиця 12.1. Iншi фiнансовi активи (тис. грн.) Найменування статтi на 31 грудня
2016 року на 31 грудня 2015 року Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 2 132 251
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами 10 65 Iншi фiнансовi активи
12 702 11 958 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (8 884) (9 251) Усього iнших фiнансових
активiв за мiнусом резервiв 5 960 3 023 До складу статтi “Iншi фiнансовi активи» станом на 31 грудня 2016
року включено 10 057 тис. грн. – дебiторська заборгованость за операцiями з клiєнтами Банку, 2 645 тис. грн.дебiторська заборгованость за розрахунками (у 2015 роцi – включено 9 422 тис.грн – дебiторська
заборгованiсть за операцiями з клiєнтами Банку, 2 537 тис. грн. - дебiторська заборгованость за розрахунками
). Таблиця 12.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 2016 рiк (тис. грн.) Рух
резервiв Iншi фiнансовi активи Усього Залишок за станом на 1 сiчня 9 251 9 251 Збiльшення/( зменшення)
резерву пiд знецiнення протягом року (816) (816) Списання безнадiйної заборгованостi (10) (10) Курсовi
рiзницi 459 459 Залишок за станом на кiнець дня 31 грудня 8 884 8 884 Таблиця 12.3. Аналiз змiни резерву пiд
знецiнення iнших фiнансових активiв за 2015 рiк (тис. грн.) Рух резервiв Iншi фiнансовi активи Усього
Залишок за станом на 1 сiчня 692 692 Збiльшення/( зменшення) резерву пiд знецiнення протягом року 3 823 3
823 Повернення ранiше списаної заборгованостi 4 573 4 573 Курсовi рiзницi 163 163 Залишок за станом на
кiнець дня 31 грудня 9 251 9 251 ? Таблиця 12.4. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2016 рiк
(тис. грн.) Найменування статтi Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками Дебiторська
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заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами Iншi фiнансовi активи Усього
Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть: 2 132 - - 2 132 Малi компанiї 2 132 - - 2 132 Заборгованiсть
знецiнена на iндивiдуальнiй основi: - 10 12 702 12 712 iз затримкою платежу до 31 дня - 2 3 652 3 654 iз
затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - 33 33 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - - 53 53 iз затримкою
платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - 8 69 77 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв iз - - 8 895 8 895
Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву 2 132 10 12 702 14 844 Резерв пiд знецiнення iнших
фiнансових активiв - - (8 884) (8 884) Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 2 132 10 3 818 5 960
Таблиця 12.5. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2015 рiк (тис. грн.) Найменування статтi
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками Дебiторська заборгованiсть за операцiями з
iншими фiнансовими iнструментами Iншi фiнансовi активи Усього Непрострочена та незнецiнена
заборгованiсть: 251 - 10 261 Малi компанiї 251 - 10 261 Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi: - 65
11 948 12 013 iз затримкою платежу до 31 дня - 9 3 377 3 385 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - 44 44 iз
затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - - 330 330 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - 38 476 515 iз
затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв iз - 18 7 721 7 739 Усього iнших фiнансових активiв до
вирахування резерву 251 65 11 958 12 274 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв - - (9 251) (9 251)
Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 251 65 2 707 3 023 Валютний та процентний ризики
iнших фiнансових активiв розкрито у Примiтцi 31. Iнформацiя про операцiї пов’язаних сторiн розкрита у

Примiтцi 36.
13. Iншi активи Таблиця 13.1. Iншi активи (тис. грн.) Найменування статтi на 31 грудня 2016 року на 31 грудня
2015 року Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 485 348 Передоплата за послуги 5 734 5 968 Майно,
що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя 81 391 52 053 Iншi активи 1 641 2 779 Резерви пiд iншi
активи (721) (834) Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 88 530 60 314 До складу статтi Iншi активи
включено: 1 126 тис. грн. – запаси та 516 тис. грн. – дебiторська заборгованiсть за податками та об’язковими
платежами, крiм податку на прибуток (вiдповiдно в 2015 роцi: 1 174 тис. грн. – запаси та 1 605 тис. грн. –
дебiторська заборгованiсть за податками та об’язковими платежами, крiм податку на прибуток ) Вартiсть
активiв, стосовно до яких є передбаченi законодавством України обмеження щодо володiння, користування та
розпорядження, станом на 31 грудня 2016 року складає 400 тис. грн (2015 рiк – 400 тис. грн..) Вартiсть майна,
що перейшло у власнiсть Банку як заставодержателя станом на 31 грудня 2016 року складає 81 391 тис.грн. (на
31 грудня 2015 року - 52 053 тис.грн). Протягом 2016 року Банк внаслiдок реалiзацiї прав заставодержателя
набув прав власностi на майно на суму 34 204 тис. грн.(2015 рiк - 1 056 тис.грн.). Банк облiковує нерухоме
майно, яке набув у власнiсть шляхом реалiзацiї права заставодержателя, на рахунку 3409 до моменту визнання
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його необоротними активами, утримуваними для продажу, або у разi до прийняття рiшення щодо
використання у поточнiй дiяльностi, або здавання в оренду. В 2016 роцi визнано знецiнення майна, що
перейшло у власнiсть банку як заставодержателя, на 1 737 тис. грн. та вiдновлення корисностi на 173 тис.грн .
В 2015 роцi визнано знецiнення майна, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя, на 941 тис. грн. та
вiдновлення корисностi на 1 392 тис.грн . Таблиця 13.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за
2016 рiк (тис. грн.) Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за послуги Iншi
активи Усього Залишок за станом на початок року 42 791 1 834 Збiльшення/ (зменшення) резерву пiд
знецiнення протягом року 9 212 (1) 220 Списання безнадiйної заборгованостi - (333) - (333) Залишок за станом
на кiнець року 51 670 ? 721 Таблиця 13.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2015 рiк (тис.
грн.) Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за послуги Iншi активи Усього
Залишок за станом на початок року 181 553 360 1 094 Збiльшення/ (зменшення) резерву пiд знецiнення
протягом року (139) 238 (359) (260) Залишок за станом на кiнець року 42 791 1 834 Валютний та процентний
ризики iнших активiв розкрито у Примiтцi 31. Iнформацiя про операцiї пов’язаних сторiн розкрита у Примiтцi
36.
14. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття (тис. грн.) Найменування статтi на 31
грудня 2016 року на 31 грудня 2015 року Необоротнi активи, утримуванi для продажу: Основнi засоби 826 1
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052 Усього необоротних активiв, утримуваних для продажу 826 1 052 В 2016 роцi визнано вiдновлення
корисностi необоротних активiв, утримуваних для продажу на суму 61 тис. грн. В 2015 роцi визнано
зменшення корисностi (знецiнення) необоротних активiв, утримуваних для продажу, на суму 239 тис. грн.
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15. Кошти банкiв (тис. грн.) Найменування статтi на 31 грудня 2016 року на 31 грудня 2015 року
Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв 13 37 Депозити iнших банкiв: - 1 338 883
Довгостроковi - 1 338 883 Усього коштiв iнших банкiв 13 1 338 920 в тому числi: - нарахованi витрати за
довгостроковими депозитами станом на 31 грудня 2016 року – вiдсутнi; - нарахованi витрати за
довгостроковими депозитами станом на 31 грудня 2015 року складають 3 120 тис. грн. Активiв, наданих
третiм особам як забезпечення своїх зобов’язань за отриманими коштами вiд iнших банкiв станом на 31
грудня 2015 року Банк не мав. Депозити iнших банкiв, узятих у забезпечення за кредитними операцiями,
станом на 31 грудня 2016 року – вiдсутнi. У 2016 роцi сума депозиту материнського банку була перерахована
на рахунки iншої юридичної особи згiдно з договорами про переуступку права вимоги. Балансова вартiсть
депозитiв iнших банкiв, узятих у забезпечення за кредитними операцiями, станом на 31 грудня 2015 склала 1
202 186 тис. грн. Валютний та процентний ризики коштiв банкiв розкрито у Примiтцi 31. Iнформацiя про
операцiї пов’язаних сторiн розкрита у Примiтцi 36.

16. Кошти клiєнтiв Таблиця 16.1. Кошти клiєнтiв (тис. грн.) Найменування статтi на 31 грудня 2016 року на 31
грудня 2015 року Iншi юридичнi особи: 2 219 386 1 132 212 Поточнi рахунки 583 063 455 844 Строковi кошти
1 636 323 676 368 Фiзичнi особи: 2 013 575 2 099 263 Поточнi рахунки 503 790 439 562 Строковi кошти 1 509
785 1 659 701 Усього коштiв клiєнтiв 4 232 961 3 231 475 в тому числi: - нарахованi витрати за строковими
коштами фiзичних осiб станом на 31 грудня 2016 року складають 23 165 тис. грн. (на 31 грудня 2015 року – 27
088 тис. грн.); - нарахованi витрати за строковими коштами юридичних осiб станом на 31 грудня 2016 року
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складають 2 742 тис. грн. (на 31 грудня 2015 року – 3 317 тис. грн.) Станом на 31 грудня 2016 року
концентрацiя коштiв, отриманих вiд десяти найбiльших вкладникiв-третiх осiб, складає 1 622 281 тис. грн., або
38,33 % загальних коштiв клiєнтiв. Станом на 31 грудня 2015 року концентрацiя коштiв, отриманих вiд десяти
найбiльших вкладникiв-третiх осiб, складає 328 654 тис. грн., або 10,17% загальних коштiв клiєнтiв. Балансова
вартiсть коштiв клiєнтiв, узятих у забезпечення за кредитними операцiями станом на 31 грудня 2016 склала 1
171 521 тис. грн. Кошти клiєнтiв, взятi у забезпечення за кредитними операцiями, станом на 31 грудня 2015 –
вiдсутнi. Станом на 31 грудня 2016 року до строкових коштiв фiзичних осiб включено емiтованi Банком

депозитнi сертифiкати балансовою вартiстю 35 091 тис. грн., в тому числi, нарахованi витрати складають 811
тис. грн. Станом на 31 грудня 2015 року до строкових коштiв фiзичних осiб включено емiтованi Банком
депозитнi сертифiкати балансовою вартiстю 78 735 тис. грн., в тому числi, нарахованi витрати складають 936
тис. грн. Таблиця 16.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi (тис. грн.) Вид економiчної
дiяльностi на 31 грудня 2016 року на 31 грудня 2015 року Сума % Сума % Виробництво та розподiл
електроенергiї, газу та води 2 466 0,06% 6 013 0,19% Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та
надання послуг 293 061 6,92% 216 524 6,70% Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв
особистого вжитку 270 648 6,39% 336 498 10,41% Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 15
865 0,37% 9 619 0,30% Фiзичнi особи 2 013 575 47,57% 2 099 263 64,96% Iншi 1 637 346 38,68% 563 558
17,44% Усього коштiв клiєнтiв: 4 232 961 100,00% 3 231 475 100,00% Вiдповiдно до дiючого законодавства
Банк зобов’язаний здiйснювати вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. Розмiр
вiдрахувань розраховується щоквартально. Розрахунок регулярного збору здiйснюється станом на кiнець
останнього робочого дня звiтного кварталу за базовою рiчною ставкою, яка становить 0,5 вiдсотка бази
нарахування за вкладами в нацiональнiй валютi та 0,8 вiдсотка бази нарахування за вкладами в iноземнiй
валютi. База нарахування для розрахунку регулярного збору визначається як середньозважена за
розрахунковий перiод сума щоденних балансових залишкiв на рахунках з облiку вкладiв та вiдсоткiв за ними.
Розрахунковим перiодом для визначення бази нарахування є звiтний квартал поточного року. Стаття «Iншi»
включає iншi, нiж зазначенi в таблицi, види економiчної дiяльностi, кожен з яких займає менше 1% в
загальному обсязi коштiв клiєнтiв. Валютний та процентний ризики коштiв клiєнтiв розкрито у Примiтцi 31.
Iнформацiя про операцiї пов’язаних сторiн розкрита у Примiтцi 36.
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17. Iншi залученi кошти Таблиця 17.1. Iншi залученi кошти (тис. грн.) Найменування статтi на 31 грудня 2016
року на 31 грудня 2015 року Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 771 1
008 Усього 771 1 008 в тому числi: - нарахованi витрати станом на 31 грудня 2016 року – 7 тис. грн. (на 31
грудня 2015 року - 9 тис. грн.). Валютний та процентний ризики iнших залучених коштiв розкрито у Примiтцi
31. Iнформацiя про операцiї пов’язаних сторiн розкрита у Примiтцi 36.
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18. Резерви за зобов’язаннями Таблиця 18.1. Резерви за зобов’язаннями за 2016 рiк (тис. грн.) Рух резервiв
Примiтки Зобов’язання кредитного характеру Усього Залишок на 1 сiчня 32 32 Збiльшення/ (зменшення)
резерву пiд знецiнення протягом року 599 599 Залишок на кiнець дня 31 грудня 36 631 631 Резерви за
зобов’язаннями включають в себе резерви за наданими гарантiями у загальнiй сумi 5 664 тис.грн. термiн дiї
яких – до лютого-березня 2017 року. Таблиця 18.2. Резерви за зобов’язаннями за 2015 рiк (тис. грн.) Рух
резервiв Примiтки Зобов’язання кредитного характеру Усього Залишок на 1 сiчня 704 704 Збiльшення/
(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом року (672) (672) Залишок на кiнець дня 31 грудня 36 32 32
Резерви за зобов’язаннями включають в себе резерви за наданими гарантiями у загальнiй сумi 8 435 тис.грн.
термiн дiї яких – до червня-серпня 2016 року. Валютний та процентний ризики резервiв за зобов’язаннями
розкрито у Примiтцi 31. Iнформацiя про операцiї пов’язаних сторiн розкрита у Примiтцi 36.
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19. Iншi фiнансовi зобов’язання Таблиця 19.1. Iншi фiнансовi зобов’язання (тис. грн.) Найменування статтi на
31 грудня 2016 року на 31 грудня 2015 року Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними
картками 5 431 5 935 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою - 417 Iншi фiнансовi
зобов’язання 48 207 526 715 Усього iнших фiнансових зобов’язань 53 638 532 797 В тому числi станом на 31
грудня 2016 року нарахованi витрати складають 12 903 тис. грн. (2015 рiк: 11 085 тис. грн.). В 2016 роцi
зменшення iнших фiнансових зобов’язань вiдбулось за рахунок прощення боргу на користь Банку шляхом
вiдмови вiд майнових прав на коштiи, якi акумулювалися Банком для перерахування згiдно договору про
вiдступлення права вимоги, в сумi 280 188 тис.грн. Валютний та процентний ризики iнших фiнансових
зобов’язань розкрито у Примiтцi 31. Iнформацiя про операцiї пов’язаних сторiн розкрита у Примiтцi 36.

20. Iншi зобов’язання (тис. грн.) Найменування статтi на 31 грудня 2016 року на 31 грудня 2015 року
Кредиторська заборгованiсть за податками та обов’язковими платежами, крiм податку на прибуток 2 661 1 074
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 2 389 4 539 Кредиторська заборгованiсть
з придбання активiв 13 374 24 393 Доходи майбутнiх перiодiв 234 261 Зобов’язання з фiнансового лiзингу
(оренди) 287 1 963 Iнша заборгованiсть 5 198 4 351 Усього iнших зобов’язань 24 143 36 581 в тому числi: кредиторська заборгованўсть за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб у сумi 2 661 тис. грн
(2015: 4 351 тис. грн ). Станом на 31 грудня 2016 року кредиторська заборгованiсть за розрахунками з
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працiвниками включає в себе резерв забезпечення оплати вiдпусток у сумi 2 389 тис. грн. (2015: 4 539 тис.
грн.) Таблиця 20.1. Iнформацiя про мiнiмальнi оренднi платежi, що пiдлягають сплатi за фiнансовим лiзингом
(орендою) та їх теперiшню вартiсть за 2016 рiк (тис. грн.) Найменування статтi Менше нiж 1 рiк Вiд 1 до 5
рокiв Усього Мiнiмальнi оренднi платежi за станом на кiнець дня 31 грудня 294 - 294 Майбутнi фiнансовi
виплати 6 - 6 Теперiшня вартiсть мiнiмальних орендних платежiв за станом на кiнець дня 31 грудня 292 - 292
Таблиця 20.2. Iнформацiя про мiнiмальнi оренднi платежi, що пiдлягають сплатi за фiнансовим лiзингом
(орендою) та їх теперiшню вартiсть за 2015 рiк Найменування статтi Менше нiж 1 рiк Вiд 1 до 5 рокiв Усього

Мiнiмальнi оренднi платежi за станом на кiнець дня 31 грудня 1 895 135 2 031 Майбутнi фiнансовi виплати 66
2 68 Теперiшня вартiсть мiнiмальних орендних платежiв за станом на кiнець дня 31 грудня 1 884 135 2 019
Фiнансова оренда - це оренда, умовами якої передбачається передавання всiх ризикiв i вигод, пов'язаних з
правом власностi на актив. Право власностi може з часом передаватися або не передаватися. Оренда
класифiкується як фiнансова у випадку коли: - 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 майже дорiвнює справедливiй вартостi активу, переданого в лiзинг (оренду); активи, переданi в лiзинг (оренду), мають спецiалiзований характер, тобто лише лiзингоодержувач може
користуватися ними без суттєвих модифiкацiй. Придбання об’єктiв фiнансового лiзингу здiйснюється за
справедливою вартiстю, передбаченою угодами про фiнансовий лiзинг. За угодами фiнансового лiзингу Банк
отримав програмне забезпечення на умовах 6% рiчних. Витрати за операцiями з фiнансовим лiзингом
визнаються у Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд у складi процентних витрат. Валютний та
процентний ризики iнших зобов’язань розкрито у Примiтцi 31. Iнформацiя про операцiї пов’язаних сторiн
розкрита у Примiтцi 36.
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21. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) (тис.грн.) Найменування статтi Кiлькiсть акцiй в
обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Емiсiйний дохiд Усього Залишок на початок попереднього перiоду 116 267 1 162
672 887 485 2 050 157 Внески за акцiями нового випуску 1 300 13 000 487 955 500 955 Залишок на кiнець
попереднього перiоду (залишок на початок звiтного перiоду) 117 567 1 175 672 1 375 440 2 551 112 Внески за
акцiями нового випуску 192 700 1 927 000 - 1 927 000 Залишок на кiнець дня звiтного перiоду 310 267 3 102
672 1 375 440 4 478 112 В 2016 було завершено збiльшення капiталу, рiшення по якому приймалось
Загальними зборами акцiонерiв №4-2015 вiд 20.10.2015 (збiльшення статутного капiталу на 1 927 000 000 грн.
до 3 102 671 970 грн., випуск акцiй на 192,7 млн. шт.). Випуск акцiй згiдно рiшення №4-2015 вiд 20.10.2015
був в 2015 роцi, оплата частково в 2016 роцi (у сiчнi та березнi 2016 року). Номiнальна вартiсть однiєї акцiї –
10 грн. Простi акцiї, надають їх власникам однакову сукупнiсть прав, включаючи право: брати участь в
управлiннi Банком (шляхом участi та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх
представникiв, шляхом обрання до складу органiв управлiння та контролю Банку особисто або своїх
представникiв, тощо); одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Банку у порядку та в обсягах, визначених
чинним законодавством України; брати участь у розподiлi прибутку Банку та одержувати його частину
(дивiденди); у разi лiквiдацiї Банку одержати частку вартостi майна Банку, пропорцiйну частцi акцiонера у
Статутному капiталi; реалiзовувати iншi права, встановленi Статутом та чинним законодавством України,
включаючи право на переважне придбання додатково випущених Банком акцiй – лише при приватному
розмiщеннi таких акцiй. У 2015 роцi Банком було проведене приватне розмiщення акцiй Банку за
результатами якого було розмiщено та оплачено 1 300 000 (один мiльйон триста тисяч) простих iменних акцiй
(свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №141/1/2014, дата видачi якого 17.06.2015 року). Середньозважена
кiлькiсть акцiй, якi перебували в обiгу в 2016 роцi становила 208 901 тис. шт (2015: 117 287 тис. шт.) Станом
на 31 грудня 2015 року у Звiтi про фiнансовий стан Банку враховується внесок акцiонера за незареєстрованим
капiталом Банку в сумi 1 883 232 тис. грн..

22. Резерви переоцiнки (компоненти iншого сукупного доходу) (тис. грн.) Найменування статтi за 2016 рiк за
2015 рiк Залишок на початок перiоду - 3 665 Переоцiнка цiнних паперiв в портфелi банку на продаж: - (4 564)
Змiни переоцiнки до справедливої вартостi - (13 433) Рекласифiкацiя у прибуток або збиток при вибуттi цiнних
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паперiв - 8 869 Податок на прибуток, пов'язаний iз: - 899 Змiною резерву переоцiнки цiнних паперiв у
портфелi банку на продаж - 899 Усього резервiв переоцiнки (iнший сукупний дохiд) за вирахуванням податку
на прибуток - (3 665) Залишок на кiнець перiоду 0 0
24. Процентнi доходи та витрати (тис. грн.) Найменування статтi за 2016 рiк за 2015 рiк Процентнi доходи за:
Кредитами та заборгованiстю клiєнтiв 438 888 379 969 Борговими цiнними паперами в портфелi банку на
продаж 102 820 47 195 Цiнними паперами в портфелi банку до погашення - 126 Коштами в iнших банках 1 410
2 232 Торговими борговими цiнними паперами 9 877 9 297 Кореспондентськими рахунками в iнших банках 3
246 2 400 Усього процентних доходiв 556 241 441 219 Процентнi витрати за: Строковими коштами юридичних
осiб (40 212) (43 105) Iншими залученими коштами (482) (12 487) Строковими коштами фiзичних осiб (156
24
154) (173 233) Строковими коштами iнших банкiв (34 093) (65 278) Поточними рахунками (35 562) (37 957)
Кореспондентськими рахунками - (37) Зобов’язаннями з фiнансового лiзингу (оренди) (47) (318) Усього
процентних витрат (266 550) (332 415) Чистий процентний дохiд/(витрати) 289 691 (108 804) Процентнi
доходи за знецiненими кредитами в 2016 роцi складали 435 377 тис.грн. Процентнi доходи за знецiненими
кредитами у 2015 роцi складали 251 060 тис. грн. Iнформацiя про процентнi доходи та витрати вiд операцiй з
пов’язаними сторонами розкрита у Примiтцi 36.

25. Комiсiйнi доходи та витрати (тис. грн.) Найменування статтi за 2016 рiк за 2015 рiк Комiсiйнi доходи
Розрахунково-касовi операцiї 74 945 62 106 Операцiї з цiнними паперами 457 443 Гарантiї наданi 205 143 За
операцiями на валютному ринку 8 448 8 269 Iншi 2 439 2 060 Усього комiсiйних доходiв 86 494 73 021
Комiсiйнi витрати Розрахунково-касовi операцiї (18 564) (17 176) Iншi (5) (22) Усього комiсiйних витрат (18
25
569) (17 198) Чистий комiсiйний дохiд/витрати 67 925 55 823 в тому числi, комiсiйнi доходи вiд кредитного
обслуговування клiєнтiв, що не пов’язанi зi стовренням фiнансових iнструментiв, у сумi 2 346 тис. грн. за 2016
рiк; за 2015 рiк – 1 890 тис. грн. Iнформацiя про комiсiйнi доходи та витрати вiд операцiй з пов’язаними
сторонами розкрита у Примiтцi 36.
26. Iншi операцiйнi доходи (тис. грн.) (тис. грн.) Найменування статтi за 2016 рiк за 2015 рiк Дохiд вiд оренди
(суборенди) 2 996 4 543 Дохiд вiд прощення боргу, повернення ранiше списанної заборгованостi та iнших
послуг клiєнтiв 351 258 12 230 Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв 217 59 Штрафи,
пенi, що отриманi банком 3 312 3 036 Дохiд вiд первiсного визнання фiнансового активу 103 108 - Вiдновлення
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корисностi основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi та запасiв 2 443 11 095 Усього операцiйних доходiв
463 334 30 964 Станом на 31 грудня 2016 року дохiд вiд прощення боргу на користь Банку складає 280 188 тис.
грн., дохiд вiд повернення ранiше списанної заборгованостi та iнших послуг складає 71 070 тис.грн.
Iнформацiя про iншi операцiйнi доходи вiд операцiй з пов’язаними сторонами розкрита у Примiтцi 36.
27. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (тис. грн.) Найменування статтi Примiтки за 2016 рiк за 2015
рiк Витрати на утримання персоналу 188 635 147 861 Амортизацiя основних засобiв, нематерiальних активiв
та iнвестицiйної нерухомостi 11,12 7 614 8 055 Витрати на iнкасацiю та перевезення цiнностей 1 492 1 793
Зменшення корисностi основних засобiв та запасiв 1 563 2 254 Анулювання боргу 3 291 14 578 Амортизацiя
програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв 12 13 957 13 529 Витрати на утримання основних
засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги 69 625 71 518 Витрати на
оперативний лiзинг (оренду) 42 828 36 537 Професiйнi послуги 18 898 22 957 Витрати на маркетинг та рекламу
1 811 6 198 Витрати на охорону 1 875 2 256 Вiдрахування до фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 22 435
27 17 894 Витрати на вiдрядження 1 231 1 648 Сплата iнших податкiв та обов’язкових платежiв, крiм податку на
прибуток 12 897 12 081 Витрати iз страхування 634 1 736 Iншi 58 116 50 845 Усього адмiнiстративних та
iнших операцiйних витрат 446 902 411 740 Стаття «Iншi» станом на 31 грудня 2016 року включає суму 45 477
тис.грн за обслуговування iнформацiйного середовища, решта послуги клiєнтам, членськi взноси,
реклама.Станом на 31 грудня 2015 року стаття «Iншi» включає 40 127 тис. грн. за обслуговування
iнформацiйного середовища, решта - послуги клiєнтам, членськi взноси, реклама. Станом на 31 грудня 2016
року витрати на утримання персоналу включають суми внескiв на загальнообов'язкове державне соцiальне
страхування у сумi 20 457 тис. грн. (2015: 31 154 тис. грн.). Iнформацiя про адмiнiстративнi та iншi операцiйнi
витрати за операцiями з пов’язаними сторонами розкрита у Примiтцi 36.
28. Витрати на податок на прибуток Таблиця 28.1. Витрати на сплату податку на прибуток (тис. грн.)
Найменування статтi за 2016 рiк за 2015 рiк Поточний податок на прибуток - Змiна вiдстроченого податку на
прибуток, пов'язана з: - (43 880) виникненням чи списанням тимчасових рiзниць - (43 880) збiльшенням чи
зменшенням ставки оподаткування - - Усього витрати податку на прибуток - (43 880) Станом на 31 грудня
2016 року сума поточного податку на прибуток та вiдстроченого податку розрахована за дiючою ставкою
оподаткування в 2015 роцi - 18 % (у 2015 роцi – 18%). Таблиця 28.2. Узгодження суми облiкового прибутку
(збитку) та суми податкового прибутку (збитку). (тис. грн.) Найменування статтi за 2016 рiк за 2015 рiк
Прибуток / збиток до оподаткування 77 141 (1 965 839) Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною
ставкою оподаткування Рядок 2 = рядок 1 х на ставку оподаткування (13 885) (353 851) КОРИГУВАННЯ
ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ): Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку
податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку (збитки вiд анулювання боргу клiєнтiв,
додатковi витрати на персонал, компенсацiя збиткiв клiєнтам та контрагентам згiдно рiшень суду,
представницькi витрати не рекламного характеру, втрати на фiнансовi санкцiї, штрафи, неустойки, витрати на
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утримання невиробничих основних засобiв, витрати на доброчиннiсть, витрати на пошук та охорону
заставного майна, витрати на сплату членських внескiв та iн.) (56 274) (142 284) Резерв щодо оцiнки
вiдстроченого податкового активу 70 159 452 255 Сума податку на прибуток (збиток) - (43 880) У таблицi
показники статей розраховуються, виходячи iз дiючої ставки оподаткування (18% у 2016 роцi та 18% в 2015
роцi). Таблиця 28.3 Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та
вiдстрочених податкових зобов'язань за 2016 рiк (тис. грн.) Найменування статтi Залишок на 1 сiчня 2016 року
Визнанi в прибутках/збитках Визнанi у в iншому сукупному доходi Залишок на кiнець дня 31 грудня 2016
року Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi
податковi збитки на майбутнi перiоди 16 446 - - 16 446 Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 7 240
- - 7 240 Основнi засоби 9 206 - - 9 206 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) 16 446 - - 16 446
Визнаний вiдстрочений податковий актив 23 989 - - 23 989 Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання (7 543)
- - (7 543) Таблиця 28.4. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та
вiдстрочених податкових зобов'язань за 2015 рiк (тис. грн.) Найменування статтi Залишок на 1 сiчня 2015 року

Визнанi в прибутках/збитках Визнанi у в iншому сукупному доходi Залишок на кiнець дня 31 грудня 2015
року Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi
податковi збитки на майбутнi перiоди 59 426 - - 16 446 Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 210
128 (202 888) - 7 240 Цiннi папери (60 448) 59 549 899 - Нарахованi витрати та iншi зобов'язання 2 884 (2 884) - Основнi засоби 14 395 (5 189) - 9 206 Кредитний портфель (107 533) 107 533 - - Чистий вiдстрочений
податковий актив (зобов'язання) 59 426 (43 880) 899 16 446 Визнаний вiдстрочений податковий актив 234 950
(210 961) - 23 989 Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання (175 524) 167 082 899 (7 543)
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29. Прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю Таблиця 29.1. Чистий та скоригований
прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю. (тис. грн.) Найменування статтi Примiтки на 31
грудня 2016 року на 31 грудня 2015 року Прибуток/(збиток), що належить акцiонерам – власникам простих
акцiй банку 77 141 (2 009 719) Прибуток/(збиток) за рiк 77 141 (2 009 719) Середньорiчна кiлькiсть простих
акцiй в обiгу (тис. шт.) 21 208 901 117 287 Чистий прибуток/(збиток) на просту акцiю, грн. 0,37 (17,14)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю, грн. 0,37 (17,14)

36. Операцiї з пов’язаними особами Для складання цiєї фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними,
якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу, знаходиться пiд спiльним контролем або може мати
суттєвий вплив при прийняттi фiнансових та управлiнських рiшень. Пiд час розгляду кожного випадку
вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi цих
вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. Таблиця 36.1. Залишки за операцiями з пов’язаними особами за
станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року (тис. грн.) Найменування статтi Материнська компанiя Провiдний
управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Кошти в iнших банках (контрактна процентна ставка %) - - 231
201 (0%) Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка %) - 8 957 (5,36%) 95 (22,41%)
Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня - (3 590) (1) Iншi фiнансовi активи - - - Кошти
банкiв (контрактна процентна ставка %) - - - Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка %) - 10 051 (6,73%)
1 366 672 (2,68%) Iншi зобов’язання - - - Таблиця 36.2. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за
станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року (тис. грн.) Найменування статтi Материнська компанiя Провiдний
управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Кошти в iнших банках (контрактна процентна ставка %) - - 295
(0%) Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка %) - 8 953 (6,10%) 177 (21,23%) Резерв
пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня - (1 008) (2) Iншi фiнансовi активи - 5 - Кошти банкiв
(контрактна процентна ставка %) - - 1 338 884 (2,20%) Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка %) 262
790 (1,48%) 6 496 (6,21%) 7 394 (6,10%) Iншi зобов’язання - - 24 764 Таблиця 36.3. Доходи та витрати за
операцiями з пов'язаними сторонами за 2016 рiк (тис. грн.) Найменування статтi Материнська компанiя
Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Процентнi доходи - 207 2 874 Процентнi витрати
(603) (142) (35 132) Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - 1 005 Результат вiд переоцiнки iноземної
валюти - - 146 Комiсiйнi доходи - 146 57 Комiсiйнi витрати - (21) (61) Вiдрахування до резерву пiд знецiнення
кредитiв та коштiв в iнших банках - (347) (1) Iншi операцiйнi доходи - 2 348 665 Адмiнiстративнi та iншi
операцiйнi витрати - (393) (11 719) Таблиця 36.4. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за
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2015 рiк (тис. грн.) Найменування статтi Материнська компанiя Провiдний управлiнський персонал Iншi
пов'язанi сторони Процентнi доходи - 259 2 445 Процентнi витрати (12 887) (160) (63 816) Результат вiд
операцiй з iноземною валютою - - (46 640) Результат вiд переоцiнки iноземної валюти - - (829) Комiсiйнi
доходи - 140 30 Комiсiйнi витрати - - (715) Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших
банках - (5) (780) Iншi операцiйнi доходи - - 9 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - (171) (39 312)
Таблиця 36.5. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець дня 31
грудня 2016 року (тис. грн.) Найменування статтi Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони
Гарантiї отриманi - 4 806 Iншi потенцiйнi зобов'язання 330 109 Таблиця 36.6. Iншi права та зобов'язання за
операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року (тис. грн.) Найменування
статтi Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Гарантiї отриманi 1 065 6 253 Iншi
потенцiйнi зобов'язання 1 158 119 Таблиця 36.7. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та
погашених пов'язаними сторонами протягом 2016 року (тис. грн.) Найменування статтi Провiдний
управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду
4 241 456 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду 5 673 612 Таблиця 36.8.
Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом 2015
року (тис. грн.) Найменування статтi Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Сума
кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду 4 090 333 Сума кредитiв, погашених пов'язаними
сторонами протягом перiоду (6 392) (544) Таблиця 36.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу (тис.
грн.) 2016 рiк 2015 рiк Найменування статтi Витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання
Поточнi виплати працiвникам: 63 228 - 26 478 - Виплати пiд час звiльнення 36 596 - - - До пов’язаних осiб Банк
вiдносить Голову Правлiння, Голову та членiв спостережної ради, перших заступникiв Голови правлiння,
членiв Правлiння, Головного бухгалтера та його заступникiв, працiвникiв внутрiшнього аудиту, членiв
ревiзiйної комiсiї, керiвникiв вiддiлень та членiв сiмей вище перелiчених осiб.

