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

Кравець В.I.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2018
М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РВС БАНК»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
39849797
4. Місцезнаходження
м. Київ , Подiльський, 04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58
5. Міжміський код, телефон та факс
80445900000 80445900000
6. Електронна поштова адреса
kulish@rwsbank.com.ua

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

27.04.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

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

X

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

X

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

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
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
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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 та забезпечення емітента

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за
кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Примiтка 1. Iнформацiя про банк
Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть
Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi
Примiтка 4. Облiкова полiтика
Примiтка 5. Запровадження нових або переглянутих стандартiв та тлумачень
Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Примiтка 7. Кошти в iнших банках
Примiтка 8. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Примiтка 9. Iнвестицiйна нерухомiсть
Примiтка 10. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Примiтка 11. Iншi фiнансовi активи
Примiтка 12. Iншi активи
Примiтка 13. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття
Примiтка 14. Кошти банкiв
Примiтка 15. Кошти клiєнтiв
Примiтка 16. Резерви за зобов’заннями
Примiтка 17. Iншi фiнансовi зобов’язання
Примiтка 18. Iншi зобов’язання
Примiтка 19. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)
Примiтка 20. Аналiз активiв та зобов’язань за строками їх погашення
Примiтка 21. Процентнi доходи та витрати
Примiтка 22. Комiсiйнї доходи та витрати
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Примiтка 23. Iншi операцiйнi доходи
Примiтка 24. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
Примiтка 25. Витрати на податок на прибуток
Примiтка 26. Прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю
Примiтка 27. Операцiйнi сегменти
Примiтка 28. Управлiння фiнансовими ризиками
Примiтка 29. Управлiння капiталом
Примiтка 30. Потенцiйнi зобов’язання банку
Примiтка 31. Справедлива вартiсть активiв та зобов’язань
Примiтка 32. Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки
Примiтка 33. Операцiї з пов’язаними сторонами
Примiтка 34. Подiї пiсля дати балансу

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РВС БАНК»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
свiдоцтва про держав
3. Дата проведення державної реєстрації
22.06.2015
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
300039052.50
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
88
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори (єдиний акцiонер), Наглядова рада, Правлiння
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Нацiональний банк України
2) МФО банку
300001
3) поточний рахунок
32000123701026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ АБ «Укргазбанк»
5) МФО банку
320478
6) поточний рахунок
23697280
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

Надання
банкiвських
послуг, визначених
частиною третьою
статтi 47 Закону
України «Про
банки i банкiвську
дiяльнiсть»

Лiцензiя № 277

24.11.2016

Нацiональний банк України

Необмежена

Опис

Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть".
Термiн дiї - необмежений.
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Здiйснення
валютних операцiй

Ген.лiцензiя № 277-2

05.12.2016

Нацiональний банк України

Необмежена

Перелiк валютних операцiй, якi ПАТ «РВС БАНК» має право здiйснювати на пiдставi Генеральної лiцензiї № 277-2 вiд 05 грудня 2016 року та
додатку до неї:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну
iноземної валюти банкiв;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi
укладених банками агентських договорiв з юридичними особами-резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй з ними;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй з ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
Опис
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцiй з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж,
обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв i агентiв];
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення банкiвських металiв на мiжнародних ринках;
- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України;
- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та не зазначенi в абзацах другому – сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок
надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 № 281; - валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею
4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та не зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому
роздiлу другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй. Термiн
дiї лiцензiї - необмежений.

15. Інформація про рейтингове агентство
Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або поновлення рейтингової
оцінки емітента або цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу
емітента або цінних паперів
емітента

1

2

3

4

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

уповноважене рейтингове
агентство

07.03.2018

uaA+

Найменування рейтингового агентства

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи засновника та/
або учасника

Місцезнаходження

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА
БIЗНЕС ГРУПА»

33639580

04070Україна м. Київ вул.
Сагайдачного/Iгорiвська, буд. 10/5,
лiтера «А

100

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стецюк Олександр Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища, Нацiональна академiя державної податкової служби України
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Українська Бiзнес Група ", Начальник Управлiння корпоративних фiнансiв.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017 без обмежень
9) Опис
Повноваження Голови Наглядової ради: органiзовувати роботу Наглядової Ради (надалi за текстом - Ради); скликати засiдання Ради та
головувати на них, визначати порядок денний засiдань, пiдписувати протоколи засiдань Ради; вiдкривати Загальнi збори, органiзовувати
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обрання секретаря Загальних зборiв (за винятком випадкiв, коли на Загальних зборах головує iнша особа, уповноважена Радою);
забезпечувати вiдкрите обговорення та вiльний обмiн думками на засiданнях Ради i належний рiвень (повноту) розгляду на них усiх питань;
спiвпрацювати з Головою та членами Правлiння, а також з акцiонерами Банку; головувати на Загальних зборах Банку (за винятком випадкiв,
коли на Загальних зборах головує iнша особа, уповноважена Радою); здiйснювати iншi функцiї, необхiднi для ефективної дiяльностi Ради
Банку в межах своїх повноважень.
Змiни в персональному складi: вiдповiдно до Рiшення Акцiонера вiд 04.11.2016 №041116/01 прийнято рiшення: обрати Головою Наглядової
ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» Стецюка Олександра Володимировича з 04 листопада 2016 року.
Вiдповiдно до Рiшення Акцiонера вiд 25.04.2017 №25042017/01 прийнято рiшення: обрати (перепризначити/переобрати) Головою Наглядової
ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» Стецюка Олександра Володимировича з 25 квiтня 2017 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займав
посади: Генерального директора та начальника управлiння корпоративних фiнансiв ТОВ «Українська Бiзнес Група»
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради, представник Акцiонера ПАТ «РВС БАНК» - ТОВ «УКРАЇНСЬКА БIЗНЕС ГРУПА»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Листопад Олеся Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища, Академiя державної податкової служби України
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ПЕРЕХIДНИЙ БАНК "РВС БАНК" , виконуючий обов'язки Директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017 без обмежень
9) Опис
Член Наглядової ради приймає участь у затвердженнi стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених
Загальними зборами Банку; затвердженнi бюджету Банку, у тому числi бюджету Вiддiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку
Банку; визначеннi i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх
граничних розмiрiв; забезпеченнi функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю; контролi за
ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; визначеннi джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; визначеннi
кредитної полiтики Банку; визначеннi органiзацiйної структури Банку, у тому числi Вiддiлу внутрiшнього аудиту; затвердженнi внутрiшнiх
положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку; затвердженнi в межах своєї компетенцiї iнших положень, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; здiйсненнi iнших повноваження, що делегованi Загальними зборами, або вiднесенi
Статутом або чинним законодавством України до виключної компетенцiї Наглядової ради, та передбаченi Положенням про Наглядову раду
Банку.
Змiни в персональному складi: вiдповiдно до Рiшення Акцiонера вiд 04.11.2016 №041116/01 прийнято рiшення: обрати членом Наглядової
ради Листопад Олесю Василiвну з 04 листопада 2016 року. Вiдповiдно до Рiшення Акцiонера вiд 25.04.2017 №25042017/01 прийнято
рiшення: обрати (перепризначити/переобрати) членом Наглядової ради Листопад Олесю Василiвну з 25 квiтня 2017 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займала
посади: Начальника Юридичного департаменту, Директора Юридичного департаменту, Члена Правлiння, радника Голови Правлiння групи
радникiв Голови Правлiння ПАТ "РАДИКАЛ БАНК"; виконуючого обов'язки Директора ПАТ "ПЕРЕХIДНИЙ БАНК "РВС БАНК".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради, незалежний член
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гаврильчук Iрина Борисiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товарна бiржа «Унiверсальна товарно-сировинна бiржа», Радник генерального директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017 без обмежень
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9) Опис
Член Наглядової ради приймає участь у затвердженнi стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених
Загальними зборами Банку; затвердженнi бюджету Банку, у тому числi бюджету Вiддiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку
Банку; визначеннi i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх
граничних розмiрiв; забезпеченнi функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю; контролi за
ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; визначеннi джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; визначеннi
кредитної полiтики Банку; визначеннi органiзацiйної структури Банку, у тому числi Вiддiлу внутрiшнього аудиту; затвердженнi внутрiшнiх
положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку; затвердженнi в межах своєї компетенцiї iнших положень, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; здiйсненнi iнших повноваження, що делегованi Загальними зборами, або вiднесенi
Статутом або чинним законодавством України до виключної компетенцiї Наглядової ради, та передбаченi Положенням про Наглядову раду
Банку.
Змiни в персональному складi: вiдповiдно до Рiшення Акцiонера вiд 04.11.2016 №041116/01 прийнято рiшення: обрати членом Наглядової
ради Гаврильчук Iрину Борисiвну з 04 листопада 2016 року. Вiдповiдно до Рiшення Акцiонера вiд 25.04.2017 №25042017/01 прийнято
рiшення: обрати (перепризначити/переобрати) членом Наглядової ради Гаврильчук Iрину Борисiвну з 25 квiтня 2017 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займала
посади: Заступника Голови Спостережної ради ТОВ Комерцiйний банк «Столиця»; Заступника директора з розвитку фiнансового напрямку
бiзнесу ТОВ «УКРАЇНСЬКА БIЗНЕС ГРУПА»; Радника генерального директора Товарної бiржi «Унiверсальна товарно-сировинна бiржа»
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради, незалежний член
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яременко Сергiй Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1948
5) освіта**
вища, Київський ордена Ленiна державний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "АКБ "КИЇВ", радник Голови Правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017 без обмежень
9) Опис
Член Наглядової ради приймає участь у затвердженнi стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених
Загальними зборами Банку; затвердженнi бюджету Банку, у тому числi бюджету Вiддiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку
Банку; визначеннi i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх
граничних розмiрiв; забезпеченнi функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю; контролi за
ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; визначеннi джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; визначеннi
кредитної полiтики Банку; визначеннi органiзацiйної структури Банку, у тому числi Вiддiлу внутрiшнього аудиту; затвердженнi внутрiшнiх
положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку; затвердженнi в межах своєї компетенцiї iнших положень, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; здiйсненнi iнших повноваження, що делегованi Загальними зборами, або вiднесенi
Статутом або чинним законодавством України до виключної компетенцiї Наглядової ради, та передбаченi Положенням про Наглядову раду
Банку.
Змiни в персональному складi: вiдповiдно до Рiшення Акцiонера вiд 04.11.2016 №041116/01 прийнято рiшення: обрати членом Наглядової
ради Яременка Сергiя Олександровича з 04 листопада 2016 року. Вiдповiдно до Рiшення Акцiонера вiд 25.04.2017 №25042017/01 прийнято
рiшення: обрати (перепризначити/переобрати) членом Наглядової ради Яременка Сергiя Олександровича з 25 квiтня 2017 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займав
посаду радника Голови Правлiння ПАТ "АКБ "КИЇВ"
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради, представник Акцiонера ПАТ «РВС БАНК» - ТОВ «УКРАЇНСЬКА БIЗНЕС ГРУПА»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Васьковська Валентина Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища, Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
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ТОВ "УКРАЇНСЬКА БIЗНЕС ГРУПА", директор департаменту фiнансiв та економiки.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017 без обмежень
9) Опис
Член Наглядової ради приймає участь у затвердженнi стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених
Загальними зборами Банку; затвердженнi бюджету Банку, у тому числi бюджету Вiддiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку
Банку; визначеннi i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх
граничних розмiрiв; забезпеченнi функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю; контролi за
ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; визначеннi джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; визначеннi
кредитної полiтики Банку; визначеннi органiзацiйної структури Банку, у тому числi Вiддiлу внутрiшнього аудиту; затвердженнi внутрiшнiх
положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку; затвердженнi в межах своєї компетенцiї iнших положень, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; здiйсненнi iнших повноваження, що делегованi Загальними зборами, або вiднесенi
Статутом або чинним законодавством України до виключної компетенцiї Наглядової ради, та передбаченi Положенням про Наглядову раду
Банку.
Змiни в персональному складi: вiдповiдно до Рiшення Акцiонера вiд 04.11.2016 №041116/01 прийнято рiшення: обрати членом Наглядової
ради Васьковську Валентину Петрiвну з 04 листопада 2016 року. Вiдповiдно до Рiшення Акцiонера вiд 25.04.2017 №25042017/01 прийнято
рiшення: обрати (перепризначити/переобрати) членом Наглядової ради Васьковську Валентину Петрiвну з 25 квiтня 2017 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займала
посади: директора департаменту фiнансiв та економiки ТОВ "УКРАЇНСЬКА БIЗНЕС ГРУПА"; директор фiнансовий ЗАТ "Медичний центр
"Добробут".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кравець Владислав Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища, 1. Київський державний технiчний унiверситет будiвництва та архiтектури; 2. Київський нацiональний економiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк", директор з корпоративного бiзнесу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.11.2016 без обмежень
9) Опис
Повноваження Голови Правлiння Банку: керувати всiєю дiяльнiстю Банку у вiдповiдностi до повноважень, наданих йому Статутом та
Положенням про Правлiння Банку; представляти iнтереси Банку в установах, пiдприємствах, органiзацiях всiх форм власностi та
громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах, перед юридичними та фiзичними особами, з усiх питань
дiяльностi Банку; органiзовувати роботу Правлiння, скликати засiдання Правлiння, головувати на них; здiйснювати керiвництво поточною
дiяльнiстю Банку мiж засiданнями Правлiння на пiдставi рiшень та доручень Правлiння Банку та згiдно з вимогами чинного законодавства
України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; дiяти вiд iменi Банку в усiх правовiдносинах з працiвниками Банку
згiдно з трудовим та iншим вiдповiдним законодавством України (з правом делегування цих повноважень); пiдписувати договори, контракти
та iншi правочини, згiдно з чинним законодавством; здiйснювати iншi повноваження, що встановлюються Статутом Банку, Положенням про
Правлiння та iншими внутрiшнiми нормативними актами Банку, в тому числi здiйснювати методичне керiвництво та контроль за дiяльнiстю
структурних пiдроздiлiв Банку.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю.
Винагорода в натуральнiй формi не передбачена.
Змiни в персональному складi: Вiдповiдно до Рiшення Акцiонера вiд 04.11.2016 №041116/01 прийнято рiшення: призначити Головою
Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» Кравця Владислава Iвановича з 04 листопада 2016 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займав
посаду директора з корпоративного бiзнесу ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Головний бухгалтер, член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корнiйчук Людмила Григорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
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вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "БТА БАНК", заступник Голови Правлiння з фiнансiв, член Правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.11.2017 без обмежень
9) Опис
Головний бухгалтер, член Правлiння забезпечує:
дотримання в Банку єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку; органiзацiю контролю за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi
здiйснюються Банком; складання та подання у встановленi строки фiнансової та податкової звiтностi; контроль за веденням та пiдтримкою
внутрiшнього плану аналiтичних рахункiв, складеного на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку, встановленого для банкiв
Нацiональним банком України.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю.
Винагорода в натуральнiй формi не передбачена.
Змiни в персональному складi: Вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради вiд 05.09.2017 №05092017/1 прийнято рiшення: 1. Звiльнити
Головного бухгалтера, члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» Лiсовенко Лесю Станiславiвну 11
вересня 2017 року . 2.Призначити Головним бухгалтером, членом Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК»
Корнiйчук Людмилу Григорiвну з 27 листопада 2017 року
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займала
посади: Головного бухгалтера в ПАТ «ДIВI БАНК», радника Голови Правлiння та заступника Голови Правлiння з фiнансiв, члена Правлiння
ПАТ «БТА БАНК»
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Давидова Iрина Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища, Донецький державний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк ", директор з органiзацiйного та структурного розвитку
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.11.2016 без обмежень
9) Опис
Функцiї та повноваження Заступника Голови Правлiння встановлюються Головою Правлiння, Положенням про Правлiння та iншими
внутрiшнiми нормативними актами Банку. Заступник Голови Правлiння здiйснює методичне керiвництво та контроль за дiяльнiстю:
Департаменту корпоративного бiзнесу, Департаменту роздрiбного бiзнесу, Управлiння валютного контролю, Управлiння статистичної
звiтностi.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю.
Винагорода в натуральнiй формi не передбачена.
Змiни в персональному складi: вiдповiдно до Рiшення Акцiонера вiд 04.11.2016 №041116/01 прийнято рiшення: Призначити заступником
Голови Правлiння, членом Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» Давидову Iрину Iванiвну з 04 листопада
2016 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займала
посади: директора з розвитку корпоративного сектору та фiлiальної мережi, директора з органiзацiйного, структурного розвитку та
операцiйної ефективностi, директора з органiзацiйного та структурного розвитку ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний
банк ".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Начальник Управлiння фiнансового монiторингу, член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Медведєва Iнна Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1982
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5) освіта**
вища, Нацiональний аграрний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «Банк Альянс», Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу управлiння фiнансового монiторингу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.01.2017 без обмежень
9) Опис
Повноваження Начальника Управлiння фiнансового монiторингу, члена Правлiння:
створення та пiдтримка в Банку ефективної системи протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом та
фiнансування тероризму; забезпечення участi всiх спiвробiтникiв Банку, незалежно вiд посади та у межах їх компетенцiї, у виявленнi
сумнiвних операцiй з метою недопущення використання банкiвської системи у легалiзацiї (вiдмиваннi) доходiв, одержаних злочинним
шляхом, або фiнансуваннi тероризму; виконання функцiй суб’єкта первинного фiнансового монiторингу згiдно з вимогами законодавства
України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; здiйснення заходiв щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, вiдповiдно до внутрiшнiх нормативних документiв Банку; виконання iнших функцiй та
повноважень, що встановлюються Головою Правлiння, Положенням про Правлiння, Положенням про Управлiння фiнансового монiторингу
та iншими внутрiшнiми нормативними актами Банку.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю.
Винагорода в натуральнiй формi не передбачена.
Змiни в персональному складi: вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради вiд 03.01.2017 №03012017/1 прийнято рiшення: Призначити
Начальником Управлiння фiнансового монiторингу, членом Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК»
Медведєву Iнну Петрiвну з 04 сiчня 2017 року. Вiдповiдно до Наказу вiд 03.01.2017 № 01/17-К: Переведено начальника управлiння
фiнансового монiторингу Похилюк Олену Вiкторiвну на посаду заступника начальника управлiння фiнансового монiторингу з 04 сiчня 2017
року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займала
посади: заступника начальника вiддiлу фiнансового монiторингу ПАТ «БАНК «ТАВРИКА», начальника вiддiлу фiнансового монiторингу
управлiння фiнансового монiторингу ПАТ «Банк Альянс».
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юкало Олександр Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища, 1.Нацiональний технiчний унiверситет України «Київський полiтехнiчний iнститут»; 2. Київська фiлiя Львiвського банкiвського
iнституту Нацiонального банку України.
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "АЛЬПАРI БАНК ", заступник Голови Правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.12.2016 Звiльнений за власним бажанням 21.03.2017
9) Опис
Функцiї та повноваження Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння встановлюються Головою Правлiння, Положенням про Правлiння
та iншими внутрiшнiми нормативними актами Банку. Заступник Голови Правлiння здiйснює методичне керiвництво та контроль за
дiяльнiстю Департаменту мiжбанкiвського бiзнесу.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю.
Винагорода в натуральнiй формi не передбачена.
Змiни в персональному складi: вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради вiд 08.12.2016 №08122016/01 прийнято рiшення: Призначити
заступником Голови Правлiння, членом Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» Юкала Олександра
Михайловича з 09 грудня 2016 року. Вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради вiд 21.03.2017 №21032017/1 прийнято рiшення: Звiльнити
заступника Голови Правлiння, члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» Юкала Олександра
Михайловича 21 березня 2017 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займав
посади: Директор казначейства ПАТ "Акцiонерний банк УКРГАЗБАНК"; заступник казначея та казначей ПАТ «Укрiнбанк»; начальник
Казначейства та заступник Голови правлiння ПАТ «АЛЬПАРI БАНК» .
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний
код юридичної
особи*

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА
БIЗНЕС ГРУПА»

33639580

04070 Україна м. Київ Подiльський м.
Київ вул. Сагайдачного/Iгорiвська, буд.
10/5, лiтера «А

12152250

100

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

12152250

100

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

Усього

Кількість за видами
акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

12152250
Кількість за видами
акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

12152250

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*
чергові

позачергові
X

Дата проведення

28.03.2017

Кворум зборів**

100
Станом на 28 березня 2017 року, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА
БIЗНЕС ГРУПА», код за ЄДРПОУ 33639580, є власником 100% (сто вiдсоткiв) вiд зареєстрованого випуску
акцiй ПАТ «РВС БАНК». Вiдповiдно до частини другої статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження
загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюється єдиним акцiонером одноосiбно.
Згiдно з частиною першою статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» до товариства з одним акцiонером не
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв
акцiонерного товариства. Iнiцiатор розгляду питання порядку денного - Акцiонер Товариства. Результати
розгляду питань порядку денного, якi прийнятi Рiшенням Акцiонера Товариства №280317/01 вiд 28.03.2017: 1.
Здiйснення продажу нерухомого майна, що належить банку в м. Обухiв

Опис

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

Вид загальних зборів*
чергові

позачергові

X
Дата проведення
Кворум зборів**
Опис

25.04.2017
100
Станом на 25 квiтня 2017 року, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА
БIЗНЕС ГРУПА», код за ЄДРПОУ 33639580, є власником 100% (сто вiдсоткiв) вiд зареєстрованого випуску
акцiй ПАТ «РВС БАНК». Вiдповiдно до частини другої статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження
загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюється єдиним акцiонером одноосiбно.
Згiдно з частиною першою статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» до товариства з одним акцiонером не
застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв
акцiонерного товариства. Iнiцiатор розгляду питання порядку денного – Акцiонер Товариства. Результати
розгляду питань порядку денного, якi прийнятi Рiшенням Акцiонера Товариства №250417/01 вiд 25.04.2017:
1. Затвердження звiту Правлiння ПАТ «РВС БАНК» про результати дiяльностi ПАТ «РВС БАНК» у 2016 роцi, та
затвердження основних напрямiв дiяльностi ПАТ «РВС БАНК» на 2017 рiк
2. Затвердження Звiту Наглядової ради Банку про результати дiяльностi Банку у 2016 роцi.
3. Прийнято до вiдома звiт та висновки зовнiшнього аудитора, що складенi за результатами аудиторської
перевiрки фiнансової звiтностi ПАТ «РВС БАНК» вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту,
Нацiональних стандартiв аудиту та Положення про порядок подання банками до Нацiонального банку України
аудиторських звiтiв за результатами щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi, затвердженого постановою
Правлiння Нацiонального банку України вiд 09 вересня 2003 року № 389 (зi змiнами та доповненнями) для
представлення в Нацiональний банк України; а також звiт та висновки зовнiшнього аудитора, що складенi за
результатами аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi ПАТ «РВС БАНК» у вiдповiдностi з вимогами
Мiжнародних стандартiв аудиту для представлення у Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб, Нацiональну
комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку.
4. Затверджено фiнансовий звiт ПАТ «РВС БАНК» за 2016 рiк, складений за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi, та результати дiяльностi ПАТ «РВС БАНК» за 2016 рiк.
5. Прийняття рiшення про покриття збиткiв, отриманих ПАТ «РВС БАНК» у 2016 роцi.
6. Прийняття рiшення про виплату рiчних дивiдендiв та затвердження їх розмiру.
7. Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради ПАТ “РВС БАНК”.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ “РВС БАНК” та обрання
(перепризначення/переобрання) членiв Наглядової ради ПАТ “РВС БАНК».
9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з
Головою та iншими членами Наглядової Ради ПАТ «РВС БАНК», встановлення розмiру винагороди голови та
iнших членiв Наглядової Ради ПАТ «РВС БАНК», у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат,
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обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та iншими членами
Наглядової Ради ПАТ «РВС БАНК».

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

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

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, буд.17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю України, затверджених рiшенням Наглядової ради
Публiчного
акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та
зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (рiшення вiд 01.10.2013
№ 2092).
Послуги з обслуговування випуску бездокументарних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКI
батькові фізічної особи
ПОСЛУГИ"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33306921

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Хрещатик, буд. 19-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044)490-30-00

Факс

-

Вид діяльності

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

Опис

27.01.20015 No3516 Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, видане Нацiональною комiсiєю
з цiнних паперiв та Фондового ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО З
батькові фізічної особи
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЛОБУС"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

20448234

Місцезнаходження

03038 Україна м. Київ Солом'янський м. Київ вул. Федорова Iвана, 32, корп. Лiт. В

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044)254-53-78

Факс

-

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя

Опис

Послуги стархування. Лiцензiї та дозволи вiдсутнi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕМIНЬ"
батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

24559002

Місцезнаходження

01021 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. IНСТИТУТСЬКА, буд. 19 Б, кiмната 33

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
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Міжміський код та телефон

(062)345-06-31, (062)345-20-83

Факс

(062)345-20-83

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя

Опис

Послуги страхування. Лiцензiї та дозволи вiдсутнi

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ
батькові фізічної особи
АСКА"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

13490997

Місцезнаходження

69005 Україна Запорізька - мiсто Запорiжжя ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 97-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

+380445202220

Факс

-

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГЛОБАЛ
батькові фізічної особи
ГАРАНТ"
Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

38927423

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ - м.Київ ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 20

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

+380443577080

Факс

-

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
ТАРАСУН ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Код за ЄДРПОУ

2860113577

Місцезнаходження

03186 Україна м. Київ - м. Київ ВУЛИЦЯ АВ. АНТОНОВА, будинок 10, квартира 81

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

0678389251

Факс

-

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi права

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
ЛОПАТIН ГРИГОРIЙ ВIКТОРОВИЧ
батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Код за ЄДРПОУ

2852510492

Місцезнаходження

02140 Україна м. Київ - м.Київ ПРОСПЕКТ ГРИГОРЕНКА, будинок 15, квартира 32

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

-

Факс

-

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi права

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по IВАКО ЮРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ
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батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Код за ЄДРПОУ

2980801436

Місцезнаходження

49127 Україна Дніпропетровська - мiсто Днiпро ВУЛИЦЯ АГНIЇ БАРТО, будинок 17, квартира 32

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

+38 099 432 65 84

Факс

-

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi права

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО
батькові фізічної особи
"СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37413337

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ - м. Київ вул. Верхнiй Вал, буд. 4-А, лiт. А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(050)387-07-22

Факс

-

Вид діяльності

Дiяльнiсть iнформацiйних агентств

Опис

-

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва Найменування органу,
Міжнародний
реєстрації
про
що зареєстрував
ідентифікаційний
випуску реєстрацію
випуск
номер
випуску
1
25.06.2015

2

3

59/1/2015

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Опис

01.09.2015 105/1/2015

Опис

17.03.2016

19/1/2016

Опис

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

4

5

6

7

UA4000190300

Акція проста
документарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10.00

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

8

9

10

152250

1522500.00

100

Номінальна Кількість
вартість
акцій
акцій (грн)
(штук)

Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Рiшення про додатковий
випуск цiнних паперiв не приймалося. Свiдоцтво №59/1/2015 дата реєстрацiї 25.06.2015, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку, втратило чиннiсть.

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000190300

Акція проста
Бездокументарні
бездокументарна
іменні
іменна

10.00

12152250

121522500.00

100

Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Метою додаткової емiсiї
було забезпечити можливiсть подальшого розвитку Банку та пiдвищення його фiнансової стабiльностi. Випуск був здiйснений шляхом
приватного розмiщення додаткових акцiй у кiлькостi 12 000 000 штук iснуючої номiнальної вартостi - 10,00 гривень кожна, загальною
номiнальною вартiстю 120 000 000,00 гривень за рахунок додаткових внескiв Акцiонера.

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000190300

Акція проста
Бездокументарні
бездокументарна
іменні
іменна

24.69

12152250

300039052.50

100

Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Метою додаткової емiсiї
було забезпечити можливiсть подальшого розвитку Банку та пiдвищення його фiнансової стабiльностi. Випуск був здiйснений шляхом
збiльшення номiнальної вартостi до 24,69 гривень кожна, загальною номiнальною вартiстю 300 039 052,50 гривень за рахунок додаткових
внескiв Акцiонера. Свiдоцтво №105/1/2015 дата реєстрацiї 18.09.2015, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку,
втратило чиннiсть.

XI. Опис бізнесу
Протягом 2017 року в Банку не вiдбувалось процедур злиття, приєднання, подiлу або видiлення.
Вищим органом управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв. Загальнi збори акцiонерiв здiйснюють загальне керiвництво дiяльнiстю Банку,
визначають цiлi та стратегiю розвитку Банку.
Компетенцiя, порядок пiдготовки, скликання, проведення та прийняття рiшень Загальними зборами акцiонерiв визначаються вiдповiдно до
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чинного законодавства України, Статуту Банку, Положення про Загальнi збори акцiонерiв та iнших актiв внутрiшнього регулювання Банку.
Наглядова рада Банку обирається Загальними зборами акцiонерiв iз числа акцiонерiв Банку або їх представникiв.
Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Банку, i в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть
Правлiння Банку.
Склад та повноваження Наглядової ради визначаються вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту Банку, Положення про
Наглядову раду та iнших актiв внутрiшнього регулювання Банку.
Наглядовiй радi безпосередньо пiдпорядковується Правлiння банку та Вiддiл внутрiшнього аудиту.
Вiддiл внутрiшнього аудиту є органом оперативного контролю Наглядової ради та здiйснює перевiрки дiяльностi Банку (його структурних
пiдроздiлiв).
Вiддiл внутрiшнього аудиту: наглядає за поточною дiяльнiстю Банку; контролює дотримання законiв, нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України; перевiряє результати поточної фiнансової дiяльностi Банку; аналiзує iнформацiю та вiдомостi про дiяльнiсть
Банку, професiйну дiяльнiсть його працiвникiв, випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку; надає Наглядовiй радi
висновки та пропозицiї за результатами перевiрок; виконує iншi функцiї, пов’язанi з наглядом та контролем за дiяльнiстю Банку.
Вiддiл внутрiшнього аудиту пiдпорядковується Наглядовiй радi та дiє на пiдставi Положення про Вiддiл внутрiшнього аудиту, затвердженого
Наглядовою радою у вiдповiдностi з чинним законодавством України.
Для забезпечення додаткових заходiв з метою управлiння ризиками в Банку створюються постiйно дiючi комiтети, зокрема:
1) Кредитний комiтет, який оцiнює якiсть активiв Банку та готує пропозицiї щодо формування резервiв на покриття можливих збиткiв вiд їх
знецiнення. Кредитний комiтет створюється та дiє в порядку, визначеному Наглядовою радою Банку та на пiдставi Положення про
Кредитний комiтет.
2) Комiтет з питань управлiння активами та пасивами, який розглядає собiвартiсть пасивiв та прибутковiсть активiв i приймає рiшення щодо
полiтики вiдсоткової маржi, розглядає питання вiдповiдностi строковостi активiв та пасивiв та надає вiдповiдним пiдроздiлам Банку
рекомендацiї щодо усунення розбiжностей у часi, що виникають. Комiтет з питань управлiння активами та пасивами створюється та дiє в
порядку, визначеному Правлiнням Банку та на пiдставi Положення про Комiтет з питань управлiння активами та пасивами Банку.
3) Тарифний комiтет, який аналiзує спiввiдношення собiвартостi послуг та ринкової конкурентоспроможностi дiючих тарифiв, вiдповiдає за
полiтику Банку з питань операцiйних доходiв. Тарифний комiтет створюється та дiє в порядку, визначеному Правлiнням Банку та на пiдставi
Положення про Тарифний комiтет.
4) Комiтет систем управлiння iнформацiйної безпеки. Метою створення Комiтету систем управлiння iнформацiйної безпеки є забезпечення
ефективного керiвництва систем управлiння iнформацiйної безпеки Банку, координацiї дiяльностi його пiдроздiлiв iз забезпечення
iнформацiйної безпеки, впровадження та ефективного функцiонування систем управлiння iнформацiйної безпеки та оптимiзацiї ресурсiв,
зусиль та потенцiалу товариства. Основним завданням Комiтету забезпечення захисту iнформацiйного активу Банку вiд широкого кола загроз
з метою пiдтримання безперервностi ведення бiзнес-процесiв, мiнiмiзацiї ризикiв та максимiзацiї рентабельностi i бiзнес можливостей.
5) Тендерний комiтет, який вiдповiдає за розробку та забезпечення комплексу заходiв, спрямованих на визначення: кращого постачальника
при проведеннi закупок; оптимальної цiни придбання товарiв, робiт, послуг; кращих умов гарантiйного, пiслягарантiйного та сервiсного
обслуговування тощо. Тендерний комiтет створюється та дiє в порядку, визначеному Правлiнням Банку та на пiдставi Положення про
Тендерний комiтет.
6) Комiтет з питань фiнансового монiторингу, який здiйснює розгляд: результатiв аналiзу фiнансових операцiй клiєнтiв, щодо яких виникає
пiдозра, та затвердження застережних заходiв з метою мiнiмiзацiї ризикiв легалiзацiї кримiнальних доходiв/фiнансування тероризму; питань
за результатами вiдмови вiд проведення фiнансових операцiй та/або обслуговування клiєнтiв, у тому числi в разi встановлення клiєнту
неприйнятно високого рiвня ризику; проблемних питань, що виникають пiд час проведення iдентифiкацiї та вивчення клiєнтiв; змiн в
законодавствi з питань фiнансового монiторингу, заходiв, що повиннi бути здiйсненi банком i строкiв оновлення внутрiшнiх документiв банку
з питань фiнансового монiторингу з урахуванням зазначених змiн; результатiв аналiзу впровадження нових банкiвських продуктiв та
пов'язанi з ними комплаєнс-ризики фiнансового монiторингу; проблемних питань, що виникають пiд час проходження навчання
працiвниками банку з питань фiнансового монiторингу; проблемних питань, що пов'язанi з установленням дiлових вiдносин та
обслуговуванням публiчних осiб та осiб близьких або пов'язаних з публiчними особами; iнших питань, що виникають пiд час здiйснення
заходiв iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму чи фiнансуванню
розповсюдження зброї масового знищення.
Особистий склад Комiтетiв встановлюється Правлiнням Банку.
Правлiння Банку є виконавчим органом Банку, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку, формування 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 Наглядової ради Банку.
Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Банку у межах,
встановлених чинним законодавством, Статутом Банку та Положенням про Правлiння.
Органiзацiйна структура: система Банку має матричну органiзацiйну структуру, яка складається з самостiйних департаментiв та управлiнь,
вiддiлiв та вiддiлень у складi управлiнь та департаментiв. Самостiйнi структурнi пiдроздiли пiдпорядковуються Головi Правлiння,
заступникам Голови Правлiння. Головi Правлiння пiдпорядкованi: заступники Голови Правлiння; Головний бухгалтер; Департамент безпеки;
Юридичний департамент; Департамент iнформацiйних технологiй; Департамент кадрового менеджменту; Управлiння господарського
забезпечення; Група радникiв Голови Правлiння; Департамент управлiння ризиками; Управлiння фiнансового монiторингу; Департамент
перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв; Департамент розвитку та супроводження регiональної мережi; Департамент
претензiйно – позовної роботи; Управлiння iндивiдуального фiнансування та документарних операцiй; Вiддiл оцiнки та реалiзацiї майна;
Служба охорони працi. Заступникам Голови Правлiння пiдпорядкованi: Департамент корпоративного бiзнесу; Управлiння валютного
контролю; Департамент мiжбанкiвського бiзнесу; Департамент роздрiбного бiзнесу. Головному бухгалтеру пiдпорядкованi: Департамент
супроводження банкiвських операцiй; Вiддiл касових операцiй; Управлiння внутрiшньобанкiвських операцiй.
Станом на звiтну дату Товариство має у своїй структурi вiддiлення:
- Подiльське вiддiлення №1 ПАТ «РВС БАНК», за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного/Iгорiвська,10/5А;
- Печерське вiддiлення ПАТ «РВС БАНК», за адресою: м. Київ, бул. Лесi Українки, 28;
- Шевченкiвське вiддiлення ПАТ «РВС БАНК», за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 96;
- Шевченкiвське вiддiлення № 1 ПАТ «РВС БАНК», за адресою: м. Київ, вул. Оранжерейна, 1;
- Шевченкiвське вiддiлення № 2 ПАТ «РВС БАНК», за адресою: м. Київ, вул.вул. Бiлоруська, 8;
- Святошинське вiддiлення № 1 ПАТ «РВС БАНК», за адресою: м. Київ, вул. Булаховського Академiка, 4;
- Вiнницьке вiддiлення ПАТ «РВС БАНК», за адресою: Вiнницька обл., м. Вiнниця, вул. Гоголя, 1, примiщення 38, 39;
- Львiвське вiддiлення № 1 ПАТ «РВС БАНК», за адресою: Львiвська обл., м. Львiв, вул. Данила Апостола, 10;
- Львiвське вiддiлення ПАТ «РВС БАНК», за адресою: Львiвська обл.,м. Львiв, вул. Грушевського, 20 кв. 1;
- Вiддiлення «Днiпровська регiональна дирекцiя» ПАТ «РВС БАНК», за адресою: , Днiпропетрiвська обл.,м. Днiпро, пр. Гагарiна, 115;
- Коростенське вiддiлення ПАТ «РВС БАНК», за адресою: , Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 36;
- Борщагiвське вiддiлення ПАТ «РВС БАНК», за адресою: , Київська обл., с. Софiївська Борщагiвка, вул. Київська. 24
За 2017 рiк змiнило мiсцезнаходження та назву 10 вiддiлень.
У звiтному роцi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає.
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Станом на кiнець 2017 року:
- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становить 110 осiб ;
- середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв – 3 особи;
- працiвники, якi працюють за сумiсництвом – 6 осiб;
- чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 6 осiб.
ФОП за 2016 рiк становить 6528638,64 грн.
ФОП за 2017 рiк становить 23240362,67 грн.
Фонд оплати працi за 2017 рiк збiльшився в порiвняннi з 2016 роком на 16711724,03 грн.
Кадрова програма Банку спрямована на покращення ефективностi працi, пiдвищення квалiфiкацiї
та забезпечення вiдповiдного рiвня кадрiв для реалiзацiї стратегiчних цiлей Банку.
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не проводить.
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.
Основою оцiнки фiнансової звiтностi Банку є iсторична собiвартiсть, за винятком статей, зазначених в основних положеннях облiкової
полiтики нижче. Наприклад, iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюються за справедливою вартiстю у вiдповiдностi до МСБО 40 «Iнвестицiйна
нерухомiсть», активи, утримуванi для продажу у вiдповiдностi до МСФЗ 5 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена
дiяльнiсть»вiдображаються за меншою з двох величин: балансовою та справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж.
Банк обирає та застосовує свою облiкову полiтику послiдовно для подiбних операцiй, iнших подiй або умов, якщо стандарт або тлумачення
конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей звiтностi, для яких iншi полiтики можуть бути доречними. Якщо стандарт
або тлумачення вимагає або дозволяє таке визначення категорiй, Банк обирає прийнятну облiкову полiтику та послiдовно застосовує її до
кожної категорiї.
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовi iнструменти в бухгалтерському облiку подiляються на фiнансовi активи, фiнансовi зобов’язання, iнструменти власного капiталу i
похiднi фiнансовi iнструменти. Керiвництво визначає належну класифiкацiю iнструментiв при їх початковому визнаннi.
Фiнансовi активи i зобов’язання визнаються у балансi тодi, коли Банк стає стороною договору про придбання фiнансового iнструмента. Усi
стандартнi придбання фiнансових активiв облiковуються на дату розрахункiв.
Початкова оцiнка фiнансового активу чи зобов’язання здiйснюється за справедливою вартiстю плюс, якщо це фiнансовий актив чи
зобов’язання, яке не класифiкується як фiнансовий iнструмент за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або
збитку, затрати на здiйснення операцiй, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Пiсля початкового визнання фiнансовi активи, включаючи похiднi iнструменти, що є активами, оцiнюються за справедливою вартiстю без
будь-якого вирахування затрат на здiйснення операцiй, якi можуть бути понесенi при продажу чи iншому вибуттi фiнансового активу.
Якщо оцiнка вартостi, основана на наявних ринкових даних, вказує на прибуток або збиток вiд переоцiнки до справедливої вартостi при
початковому визнаннi активу чи зобов’язання, прибуток або збиток негайно визнається у звiтi про прибутки та збитки.
Якщо початковий прибуток чи збиток не ґрунтується повнiстю на наявних ринкових даних, вiн є вiдстроченим i визнається протягом строку
активу чи зобов’язання належним чином, або коли цiни стають вiдомими, або при вибуттi активу чи зобов’язання.
Фiнансовi активи або фiнансовi зобов’язання, якi виникли за ставками, що вiдрiзняються вiд ринкових, переоцiнюються на момент
виникнення до справедливої вартостi, яка являє собою майбутнi виплати процентiв та погашення основної суми заборгованостi, дисконтованi
за ринковими процентними ставками по аналогiчних iнструментах. Рiзниця мiж справедливою вартiстю та номiнальною вартiстю на момент
виникнення вiдображається у звiтi про прибутки та збитки як прибутки чи збитки вiд виникнення фiнансових iнструментiв за ставками, що
вiдрiзняються вiд ринкових.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв ґрунтується на цiнi їх котирування на ринку на дату балансу без будь-яких вирахувань витрат
на здiйснення операцiй. У разi вiдсутностi цiни котирування справедлива вартiсть iнструмента оцiнюється з використанням моделей
цiноутворення або методiв дисконтованих грошових потокiв.
При застосуваннi методiв дисконтованих грошових потокiв очiкуванi в майбутньому грошовi потоки базуються на найбiльш точних оцiнках
керiвництва. При цьому використовується ставка дисконту, яка дорiвнює ринковiй ставцi на дату балансу по iнструменту, що має подiбнi
умови та характеристики. При використаннi моделей цiноутворення данi про фiнансовий iнструмент, що вводяться до моделi, базуються на
ринкових оцiнках на дату балансу.
Справедлива вартiсть похiдних iнструментiв, якими не торгують на бiржi, оцiнюється за сумою, яку Банк отримав би чи виплатив для
припинення дiї контракту на дату балансу, з урахуванням поточних ринкових умов та платоспроможностi контрагентiв.
Прибуток або збиток в результатi змiни справедливої вартостi фiнансового активу або зобов’язання визнається таким чином:
? прибуток або збиток вiд фiнансового iнструмента, класифiкованого як фiнансовий iнструмент за справедливою вартiстю, з вiдображенням
переоцiнки як прибутку або збитку, визнається у звiтi про прибутки та збитки;
? прибуток або збиток вiд фiнансового активу, наявного для продажу, визнається безпосередньо у власному капiталу у звiтi про змiни у
власному капiталi (за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та прибуткiв i збиткiв вiд курсових рiзниць) до моменту припинення
визнання активу, коли кумулятивний прибуток або збиток, який був визнаний ранiше у власному капiталi, визнається у звiтi про прибутки та
збитки.
Проценти по фiнансовому активу, наявному для продажу, визнаються у звiтi про прибутки та збитки по мiрi їх отримання i розраховуються iз
застосуванням методу ефективної процентної ставки.
Прибуток чи збиток вiд фiнансових активiв та зобов’язань, вiдображених за амортизованою вартiстю, визнається у звiтi про прибутки та
збитки, коли вiдбувається припинення визнання фiнансового активу чи зобов’язання або зменшується його кориснiсть, а також протягом
процесу амортизацiї.
Банк припиняє визнання фiнансового активу тодi, коли вийшов строк дiї права на отримання грошових коштiв вiд активу або коли Банк
передав права на отримання грошових коштiв по фiнансовому активу згiдно з контрактом в операцiї, за якою передаються практично всi
ризики i вигоди, пов’язанi з володiнням. Будь-якi проценти за фiнансовими активами, якi були переданi, виникли або утримуються Банком,
визнаються як окремий актив або зобов’язання.
Банк припиняє визнання фiнансового зобов’язання тодi, коли зазначене у договорi зобов’язання було виконано, анульовано або строк його дiї
закiнчився.
Знецiнення фiнансових активiв
Знецiнення фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх виникнення у результатi однiєї або декiлькох подiй («збиткових
подiй»), що вiдбулись пiсля початкового визнання фiнансового активу i чинять вплив на суму або строки оцiночних грошових потокiв, якi
пов’язанi з фiнансовим активом або групою фiнансових активiв, якщо цi збитки можна достовiрно оцiнити. Якщо Банк визначає вiдсутнiсть
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об’єктивних ознак знецiнення для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд його суттєвостi), вiн вiдносить цей актив до групи
фiнансових активiв, що мають схожi характеристики кредитного ризику, та здiйснює їх колективну оцiнку на предмет знецiнення. Основними
факторами, якi враховує Банк при визначеннi знецiнення фiнансового активу, є його прострочений статус та можливiсть реалiзацiї
вiдповiдної застави, за її наявностi.
Нижче перелiченi iншi основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть об’єктивних ознак збитку вiд знецiнення:
? прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може пояснюватись затримкою у роботi розрахункових
систем;
? позичальник зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана Банком фiнансова iнформацiя позичальника;
? ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї позичальника;
? платоспроможнiсть позичальника погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або мiсцевих економiчних умов, якi чинять вплив на
дiяльнiсть позичальника;
? вартiсть застави суттєво зменшилась у результатi погiршення ситуацiї на ринку.
Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення фiнансовi активи об’єднуються у групи на основi схожих характеристик кредитного
ризику. Цi характеристики враховуються при визначеннi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв для групи таких активiв та є iндикаторами
спроможностi дебiтора сплатити суми заборгованостi вiдповiдно до умов договору по активах, що оцiнюються.
Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, що колективно оцiнюються на предмет знецiнення, розраховуються на основi
передбачених договорами грошових потокiв вiд активiв та досвiду керiвництва стосовно того, якою мiрою цi суми стануть простроченими в
результатi минулих збиткових подiй i якою мiрою такi простроченi суми можна буде вiдшкодувати. Попереднiй досвiд коригується з
урахуванням iснуючих даних, що вiдображають вплив поточних умов, якi не впливали на той перiод, на якому базується попереднiй досвiд
збиткiв, та вилучається вплив тих умов у попередньому перiодi, якi не iснують на даний момент.
Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю, переглядаються або iншим чином змiнюються
внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника чи емiтента, знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної процентної
ставки, яка застосовувалася до змiни його умов.
Збитки вiд знецiнення визнаються шляхом створення резерву у сумi, необхiднiй для зменшення балансової вартостi активу до поточної
вартостi очiкуваних грошових потокiв (без урахування майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за первiсною
ефективною процентною ставкою для даного активу. Розрахунок поточної вартостi оцiночних майбутнiх грошових потокiв забезпеченого
заставою фiнансового активу вiдображає грошовi потоки, що можуть виникнути у результатi звернення стягнення на предмет застави за
вирахуванням витрат на отримання та продаж застави, незалежно вiд ступеня ймовiрностi звернення стягнення на предмет застави.
Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення активу зменшується i це зменшення може бути об’єктивно вiднесене до подiї, яка
вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення (наприклад, через пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), то визнаний ранiше збиток вiд
знецiнення сторнується шляхом коригування рахунку резерву. Сума зменшення вiдображається у складi прибутку чи збитку за рiк.
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних
процедур для вiдшкодування активу та пiсля визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум кредитується на рахунок
вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення у складi прибутку чи збитку за рiк.
Припинення визнання фiнансових iнструментiв
Банк списує фiнансовi активи з балансу, коли:
(а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть або (б) Банк передав права на
отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклав угоду про передачу, i при цьому :
(i) також передав в основному всi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням активами, або
(ii) Банк не передав та не залишив в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинив здiйснювати контроль. Контроль вважається
збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив незв’язанiй сторонi без внесення обмежень на
перепродаж
Порядок та метод нарахування амортизацiї
Амортизацiя – систематичний розподiл вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв, яка амортизується протягом строку їх корисного
використання (експлуатацiї). Банк самостiйно встановлює та переглядає строки корисного використання об’єктiв, якi затверджуються
розпорядчим документом керiвництва Банку.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання амортизацiї не пiдлягають. Банк розглядає нематерiальний актив як
такий, що має невизначений строк корисного використання, якщо на пiдставi аналiзу всiх чинникiв (юридичних, нормативних, договiрних,
економiчних тощо) немає передбачуваного обмеження перiоду, протягом якого такий актив буде, за очiкуванням, забезпечувати надходження
чистих грошових потокiв до банку (наприклад, право постiйного користування земельною дiлянкою).
Об’єктом амортизацiї є всi необоротнi активи, за винятком землi й об’єктiв, що є предметами антикварiату, необоротних активiв,
утримуваних для продажу, та незавершених капiтальних вкладень в основнi засоби.
Амортизацiя необоротних активiв може здiйснюватися окремо за складовою частиною об’єкта.
У Банку використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, який полягає у тому, що витратами поточного перiоду визначається
завжди однакова частина первинної вартостi об’єкта за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi протягом усього визначеного термiну їх
корисного використання, за винятком малоцiнних необоротних матерiальних активiв. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних
активiв здiйснюється у розмiрi 100 процентiв його вартостi в перiод передачi в експлуатацiю.
Нарахування амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв здiйснюється щомiсячно протягом строку корисного використання
об’єкта за нормами, якi розрахованi виходячi з такого строку корисного використання. Строки корисного використання для вiдповiдних груп
основних засобiв та нематерiальних активiв затверджуються наказом керiвника Банку
Строк корисного використання об’єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв переглядається у разi змiни очiкуваних економiчних
вигод вiд його використання та наприкiнцi кожного фiнансового року.
Метод амортизацiї, який застосовується до основних засобiв та нематерiальних активiв, може переглядатися Банком, якщо вiдбулися суттєвi
змiни в очiкуванiй формi економiчних вигод вiд використання цих активiв.
Банк у кiнцi кожного року оцiнює нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання на наявнiсть ознак невизначеностi
обмеження строку їх корисного використання. Якщо таких ознак немає, то Банк установлює строк корисного використання таких
нематерiальних активiв.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання у кiнцi кожного року переглядаються на наявнiсть ознак можливого
зменшення корисностi.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РВС БАНК» (далi - Банк) є унiверсальною банкiвською установою та здатен надавати широкий
спектр банкiвських послуг корпоративним та приватним клiєнтам. Згiдно з отриманою банкiвською лiцензiєю №277 вiд 24 листопада 2016 р.,
Генеральною лiцензiєю Нацiонального Банку України на здiйснення валютних операцiй №277-2 вiд 05 грудня 2016р. Банк може здiйснювати
послуги та операцiї, визначенi частиною третьою статтi 47 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», а саме:
- залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб;
- вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у банкiвських металах;
- розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних
умовах та на власний ризик;
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- випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток;
- надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй;
- операцiї з валютними цiнностями: а) неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; б) операцiї з готiвковою iноземною валютою та
чеками (купiвля, продаж, обмiн так прийняття на iнкасо), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; в) операцiї з
готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi
укладених банками агентських договорiв з юридичними особами-резидентами; г) ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в
iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; г') ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i
нерезидентiв) в iноземнiй валютi; д) ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;е) вiдкриття
кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; є) вiдкриття
кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; ж) залучення та розмiщення
iноземної валюти на валютному ринку України; з) залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; и) торгiвля iноземною
валютою на валютному ринку України (за винятком операцiй з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що
здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв i агентiв); i) торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках; ї)
залучення i розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України; й) залучення i розмiщення банкiвських металiв на мiжнародних
ринках; к) торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України; м) iншi операцiї з валютними цiнностями.
Банк має право надавати своїм клiєнтам (крiм банкiв) фiнансовi послуги, у тому числi шляхом укладення з юридичними особами
(комерцiйними агентами) агентських договорiв. Перелiк фiнансових послуг, що Банк має право надавати своїм клiєнтам (крiм банкiв) шляхом
укладення агентських договорiв, встановлюється Нацiональним банком України. Банк зобов'язаний повiдомити Нацiональний банк України
про укладенi ним агентськi договори. Банк має право укладати агентський договiр з юридичною особою, яка вiдповiдає встановленим
Нацiональним банком України вимогам.
Банк, крiм надання фiнансових послуг, має право здiйснювати також дiяльнiсть щодо:
1) iнвестицiй;
2) випуску власних цiнних паперiв;
3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
4) зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;
5) iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей;
6) ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв (крiм власних акцiй);
7) надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових послуг.
ПАТ «РВС БАНК» є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. Реєстрацiйний номер у Фондi гарантування вкладiв фiзичних
осiб 239, дата реєстрацiї 15.07.2015р., Свiдоцтво учасника Фонду № 230 вiд 07.12.2016р.
Структура та розмiр доходiв Банку за 2017 рiк зазначаються у фiнансовiй звiтностi Банку.
Функцiонування банкiвської системи України у 2017 роцi, як i у попередньому роцi знаходилось пiд впливом соцiально-полiтичних та
економiчних кризових явищ, якi призвели до нестабiльностi на ринку капiталу, подiльшої девальвацiї нацiональної грошової одиницi.
Незважаючи на це за 2017 рiк Банк продемонстрував темпи зростання за обсягом послуг, що надаються, а саме станом на 31.12.2017р.:
- Грошовi кошти - 234 547 тис.грн. (темп росту 165%);
- З'явились кошти в банках – 561 тис.грн.;
- Кредити та заборгованiсть клiєнтiв – 27 930 тис.грн. (темп росту 122%);
- З'явились кошти банкiв – 10 016 тис.грн.;
- Кошти клiєнтiв (депозитнi та поточнi кошти фiзичних та юридичних осiб) – 265 868 тис.грн. (темп росту 286%).
У звiтньому перiодi Банк одержав значний дохiд за рахунок проведення гарантiйних, кредитних операцiй (у тому числi звернено стягнень) та
операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку, надаючи перевагу розмiщенню ресурсiв у високолiквiднi активи - депозитнi сертифiкати,
емiтованi Нацiональним банком України. Враховуючи специфiку здiйснених Банком операцiй, залежнiсть, задiяних в даних операцiях,
клiєнтiв вiд сезонних змiн низька. Фактор сезонностi має незначний вплив i пов'язаний з коливанням загального рiвня дiлової активностi
окремих галузей нацiональної економiки. В своїй дiяльностi на ринку у 2017р. Банк дотримувався полiтики, побудованої на принципах
стабiльностi, виваженого ризику та добросовiсної конкуренцiї, яка забезпечила певну динамiку росту по показниках, вiдображених у Балансi.
Досягненню росту показникiв сприяло розвиток мережi вiддiлень у 2017 роцi, який був представлений вiддiленнями у мiстах: Києвi, Вiнницi,
Днiпрi, Львовi та у м.Коростень Житомирської обл.
ПАТ «РВС БАНК» має довгостроковий кредитний рейтинг - Рейтинговим агентством «Стандарт-Рейтинг» (Україна) 08.11.16р. присвоєно
довгостроковий кредитний рейтинг за нацiональною рейтинговою шкалою на рiвнi uaBBB (Свiдоцтво №SR-02-17/2016 вiд 08.11.16р.) та
08.11.17р. пiдвищений до рiвня uaA (Свiдоцтво №SR-02-19/2017 вiд 08.11.17р.).
Банк зорiєнтований на обслуговування приватних клiєнтiв та корпоративних клiєнтiв великих, середнiх та малих пiдприємств, якi працюють
у сферi промислового виробництва, торгiвлi, наданнi послуг. В своїй дiяльностi Банк дотримується полiтики, побудованої на принципах
стабiльностi, виваженого ризику та добросовiсної конкуренцiї. Прiоритетами дiяльностi Банку є надiйнiсть, лiквiднiсть та дохiднiсть. Банк
здiйснює свою дiяльнiсть подiляючи своїх клiєнтiв на два макросегменти: корпоративний (юридичнi особи та приватнi пiдприємцi);
роздрiбний (фiзичнi особи, що не ведуть пiдприємницької дiяльностi). Послуги Банку спрямованi на максимальне задоволення потреб
iснуючих та потенцiйних клiєнтiв у банкiвських сервiсах. У перспективi очiкується впровадження ряду нових банкiвських продуктiв та
послуг, активiзацiя на ринку цiнних паперiв.
Стратегiя Банку спрямована на змiцнення конкурентних позицiй на головних сегментах банкiвського ринку (залучення коштiв i кредитування
населення, залучення коштiв i кредитування юридичних осiб), активний розвиток як традицiйних, так i альтернативних каналiв продаж,
пiдтримання довгострокових вiдносин з клiєнтами, успiшну боротьбу з iншими фiнансово-кредитними закладами, збiльшення присутностi у
регiонах України за рахунок вiдкриття нових вiддiлень. Реалiзацiя Стратегiї розвитку здiйснюється через виконання щорiчного бюджетного
плану Банку, в якому затверджуються фiнансовi показники дiяльностi Банку.
Емiтент є правонаступником визначених вiдповiдно до плану врегулювання, затвердженого рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду
гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi - Фонд) вiд 05.05.2015 (протокол № 102/15) (зi змiнами вiд 12.06.2015 (протокол № 127/15)), активiв
(уключаючи права за договорами забезпечення) та обов'язкiв за вимогами кредиторiв (вкладникiв) за переданими зобов'язаннями
неплатоспроможного банку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОМЕГА БАНК», зареєстрованого Нацiональним банком
України 31.10.1991 за номером 69.
Значна частина активiв, вiдображена у фiнансовiй звiтностi прийнятi на баланс згiдно з Актом передачi перехiдному банку ПАТ
«ПЕРЕХIДНИЙ БАНК «РВС БАНК» активiв та зобов’язань неплатоспроможного банку ПАТ «ОМЕГА БАНК» вiд 03.07.2015 за вартiстю,
вказаною у Актi.
У 2017 роцi було оприбутковано активи, якi отриманi внаслiдок задоводення вимог iпотеко держателя на суму 39,7 млн. грн., а також було
придбано основнi засоби, нематерiальнi активи та необоротнi активи на суму 2,6 млн.
Продано активи на на суму 3,5 млн.
Банк має правочини з Головою та Членами наглядової ради. Дана iнформацiя належить до iнформацiї з обмеженим доступом, згоди фiзичних
осiб на оприлюднення iнформацiї щодо сум зазначених правочинiв ПАТ «РВС БАНК» не отримано.
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Основнi засоби на балансi Банку вiдображаються за первiсною iсторичною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та будь-якого
визнаного збитку вiд знецiнення.
Iсторична вартiсть основних засобiв складається з їх первiсної вартостi з урахуванням усiх витрат, пов’язаних з придбанням, доставкою,
монтажем i введенням в експлуатацiю зазначених активiв.
Сума амортизацiї нараховується на балансову вартiсть основних засобiв з метою поступового списання активiв протягом очiкуваного строку
їх корисного використання. Основнi засоби представленi такими групами як:
- Будiвлi та iнша нерухомiсть
- Транспортнi засоби
- Меблi та обладнання
-Iншi необоротнi матерiальнi активи
Станом на 01.01.2018 р. основними засобами емiтента виробничого призначення є власнi та орендованi основнi засоби. Власнi основнi
засоби складаються iз: Машини та обладнання – 2 104 тис грн.; Транспортнi засоби (автомобiль) – 493 тис. грн.: Iнструменти, прилади,
iнвентар (меблi) - 256 тис. грн. Крiм цього, iншi необоротнi активи - 670 тис. грн. У складi основних засобiв Банку знаходяться: комп'ютери,
комп'ютерне та серверне обладнання, спецiалiзоване касове обладнання, меблi, сейфи, iнструменти та iнше обладнання, що використовується
для здiйснення банкiвських операцiй. Крiм власних основних засобiв, емiтетнт використовує у своїй дiяльностi орендованi примiщення за
адресами:
- м. Київ, вул. Введенська, 29/58;
- м. Київ, вул. Саксаганського, 96;
- м. Київ, вул. Сагайдачного/Iгоревська, 10/5;
- м. Вiнниця, вул. Гоголя, 1;
- м. Київ, бул. Лесi Українки, 28;
- м. Львiв, вул. Данила Апостола, 10;
- м. Київ, вул. Оранжерейна, 1;
- м. Київ, вул. Булаховського академiка, 4;
- м. Львiв, вул. Нечуя-Левицького, 2;
- м. Днiпро, пр. Гагарiна, 115;
- м. Коростень, вул. Грушевського, 36;
- м. Київ, вул. Госпiтальна, 12
та iншi орендованi основнi засоби, якi знаходяться в цих примiщеннях i призначенi для використання в банкiвськiй дiяльностi, в т.ч.
iндивiдуальнi сейфи для зберiгання цiнностей. Всi основнi засоби призначенi для виробничого використання.
Своєчасне проведення технiчного обслуговування, дотримання правил експлуатацiї основних засобiв, а також правил з охорони працi
працiвниками Банку на робочих мiсцях, свiдчить про придатнiсть подальшого використання активiв Банку вiдповiдно до строку корисного
використання (експлуатацiї). Банк планує в майбутньому розширення мережi вiддiлень, що викличе необхiднiсть придбання додаткових
основних засобiв, нематерiальних активiв, у тому числi, можливо, придбання нерухомостi. Фiнансування передбачається за рахунок власних
обiгових коштiв.
Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства.
На дiяльнiсть Товариства, як суб’єкта господарювання так i всiєї фiнансової системи України впливають повiльнiсть ринкових перетворень,
нестабiльнiсть полiтичної системи за рахунок боротьби мiж полiтичними партiями за сфери державного та економiчного впливу, свiтова
фiнансова криза, монетарна полiтика Нацiонального банку України, наявнiсть «тiньової» економiки, зниження обсягiв внутрiшнiх та
зовнiшних iнвестицiй, а також загострення конкуренцiї на банкiвському ринку.
Протягом 2017 року Банком сплачено 6,7 тис. грн. штрафних санкiй.
Станом на 01.01.2018 Банк мав наступну структуру джерел фiнансування своєї дiяльностi: власний капiтал – 211 154 тис. грн.; кошти
суб’єктiв господарювання - 115 468 тис. грн.; кошти фiзичних осiб - 150 400 тис. грн.; кошти банкiв - 10 016 тис. грн.; iншi - 22 739 тис. грн.
Банк особливу увагу придiляє оцiнцi рiвня капiталу як здатностi Банку захистити iнтереси своїх кредиторiв та власникiв вiд незапланованих
збиткiв, розмiр яких залежить вiд обсягiв ризикiв, що виникають у результатi виконання Банком активних операцiй. При здiйсненнi оцiнки
капiталу Банк застосовує принципи, заснованi на оцiнцi ризикiв. Протягом звiтного перiоду Банк мав стабiльну структуру та обсяг капiталу.
Станом на 01.01.2018: розмiр регулятивного капiталу банку (Н1) становить 249 372 тис. грн., норматив адекватностi регулятивного капiталу/
платоспроможностi (Н2) дорiвнює 47,07% (min - 10%).
У межах визначення ризику лiквiдностi та його мiнiмiзацiї шляхом збалансованостi активiв та пасивiв Банком здiйснюються наступнi заходи:
щоденний монiторинг стану високолiквiдних активiв та зобов'язань; щодекадний аналiз показникiв короткострокової та довгострокової
лiквiдностi; щомiсячне затвердження платiжного календаря та постiйний монiторинг його виконання; вдосконалення механiзму фiнансового
планування; встановлення та перегляду лiмiтiв; контролю за лiквiднiстю мiжбанкiвського ринку України; перевiрку адекватностi моделей
шляхом порiвняння прогнозних i фактичних рiвнiв ризику лiквiдностi.
Пiдроздiли Банку, якi прямо чи опосередковано впливають на лiквiднiсть Банку, впроваджують заходи щодо максимального скорочення
дисбалансу мiж активами i пасивами.
Iнформацiя про вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду (загальний пiдсумок) та про
очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв становить комерцiйну таємницю та не розголошується.
В рамках стратегiї Банк ставить перед собою завдання у 4-рьох головних напрямках:
1. Положення на українському ринку: змiцнення конкурентних позицiй на головних сегментах банкiвського ринку (залучення коштiв i
кредитування населення, залучення коштiв i кредитування юридичних осiб), активний розвиток як традицiйних, так i альтернативних каналiв
продаж.
2. Якiснi показники розвитку («здоров’я» банку): створити навички в галузi роботи з клiєнтами, лiдерство за рiвнем обслуговування (у
спiввiдношеннi цiни, якостi та споживчих властивостей наших продуктiв); сформувати корпоративну культуру, що подiляється усiма
спiвробiтниками Банку, нацiлену на самовдосконалення й зростання продуктивностi працi; високопрофесiйний зацiкавлений персонал,
«позитивний» бренд, який впiзнається; високий ступiнь лояльностi клiєнтiв.
3. Технологiї: запровадження нових процесiв, продуктiв i технологiй з урахуванням сучасних тенденцiй е-банкiнгу, сучасна система
управлiння ризиками, «iндустрiалiзацiя» систем i процесiв в банку, зiставнi з сучасними аналогами управлiнськi та операцiйнi процеси та
системи, адекватна вимогам i масштабним планам розвитку банку, бiзнес-орiєнтована IТ-платформа, яка стане основою для ключових
перетворень.
4. Фокуснi напрямки дiяльностi:
• по документарним операцiям, факторингу, конверсiйнним операцiям – для юридичних осiб як нiшевi, партнерськi програми;
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• по е-банкингу – в трансформацiї Банку в «Банк в один дотик» за обсягами та значимiстю електронних трансакцiй, вiд он-лайн банкiнга до
використання мобiльних пристроїв;
• по створенню фiнансового супермаркету – продаж, iнтеграцiя продуктiв, послуг мiж Банком та фiнансовими iнститутами, фiнансовосервiсними компанiями;
• по iнтеграцiї з державними органами, органами влади в регiонах в межах двостороннього обмiну iнформацiєю, участi в програмах
пiдтримки суб’єктiв господарської дiяльностi (програми пiдвищення ефективностi використання природних ресурсiв та енерго-ефективностi
в т.ч.);
• по дистанцiйному iнформацiйному сервiсу для клiєнтiв, в т.ч. присутностi у виглядi ботiв банку в основних мессенджерах;
Для успiшної реалiзацiї стратегiї Банк постiйно проводить роботу щодо залучення нових клiєнтiв та продаж нових продуктiв вже iснуючим
клiєнтам.
Ключовi елементи роздрiбної стратегiї Банку наступнi:
1. Iнтегрована продуктова пропозицiя, побудована на базi розрахунково-касового обслуговування – поточного рахунку та платiжної картки з
розширеною функцiональнiстю (автоматичнi платежi та транзакцiї, зручний доступ через всi канали продаж Банку), пакетування «базового»
продукту з iншими на рiвнi маркетингу, цiноутворення та функцiональностi, конкурентнi пропозицiї по iншим значимим продуктам
(споживчим i кредитним картам), розвиток нових напрямкiв (наприклад, страхування з партнерськими компанiями).
2. Iнтенсивний розвиток всiх каналiв продаж та обслуговування, формування повнофункцiональної багатоканальної системи обслуговування
клiєнтiв i змiна структури транзакцiй за рахунок переводу абсолютної частини рутинних операцiй на автоматизованi канали продаж та
обслуговування.
3. Пiдвищення якостi обслуговування клiєнтiв, також за рахунок впровадження системи монiторингу якостi обслуговування та клiєнтського
сервiсу на основi зворотного зв’язку з клiєнтами та його погодження з системою мотивацiї й оплати працi вiдповiдних категорiй
спiвробiтникiв.
4. Створення систематичних навичок ефективних продаж у всiх каналах Банку та послiдовне формування «промислових» навичок
управлiння взаєминами з клiєнтами i перехресних продаж.
5. У взаємозв’язку зi змiнами в галузi продуктiв, каналiв i якостi обслуговування Банк планує розвивати та змiцнювати бренд, здiйснивши
перехiд вiд iснуючої «iнертної» довiри («Банк не збанкрутує») до концепцiї «позитивної довiри» («Банк фiнансово стiйкий, зручний, у ньому
не обдурять, тут справедливi умови, в ньому гарно обслуговують, вiн допоможе швидко прийняти складне фiнансове рiшення, виходячи з
iнтересiв клiєнта»).
Ключовi елементи корпоративної стратегiї Банку наступнi:
1. Створення системи та органiзацiї продаж i обслуговування корпоративних клiєнтiв, малого та середнього бiзнесу. За рахунок максимально
чiткого фокусування на потребах клiєнта та знання специфiки його роботи клiєнтський менеджер забезпечить надання комплексного
обслуговування та високу якiсть послуг, якi надаються, пiдвищить ефективнiсть роботи з клiєнтом за рахунок активiзацiї перехресних
продаж. Будуть формалiзованi система обслуговування та органiзацiї продаж, система планування операцiй з клiєнтами.
2. Диференцiацiя моделi роботи Банку i продуктової пропозицiї у двох ключових сегментах: корпоративним клiєнтам, малому те середньому
бiзнесу. Необхiднiсть диференцiацiї пiдходiв до обслуговування цих клiєнтських груп зумовлюється суттєвими вiдмiнностями потреб
клiєнтiв в залежностi вiд розмiру їх бiзнесу, рiзним ступенем охоплення та проникнення Банку на рiзних ринках. Найближчим часом
прiоритетним сегментом для Банку залишається середнiй i малий корпоративний бiзнес, з розвитком каналiв продаж i створення
«промислових» технологiй продаж Банк буде збiльшувати активнiсть i у сегментi крупного бiзнесу, забезпечуючи у своїй клiєнтськiй базi
розумний баланс мiж корпоративними клiєнтами, малим та середнiм бiзнесом.
3. Розвиток продуктового ряду буде спрямовано на забезпечення можливостi продаж клiєнтам всiєї лiнiйки банкiвських продуктiв,
адаптованих для потреб вiдповiдних сегментiв.
4. Розвиток концепцiї «позитивної довiри» («Банк фiнансово стiйкий, зручний, у ньому не обдурять, тут справедливi умови, в ньому гарно
обслуговують, вiн допоможе швидко прийняти складне фiнансове рiшення, виходячи з iнтересiв клiєнта») при створеннi продуктiв i
пропозицiй для наших клiєнтiв.
5. Розвиток внутрiшнiх технологiй i процесiв надання банкiвських послуг буде спрямований на їх спрощення, стандартизацiю i
автоматизацiю. Це дозволить, зокрема, поставити бiзнес на «промислову» основу, запропонувати клiєнтам технологiчнi продукти, знизити
операцiйнi витрати, пiдвищити ефективнiсть процесу прийняття рiшень, формалiзувати та зробити бiльш ефективною систему оцiнки
ризикiв, оптимiзувати документообiг
Головними принципами розвитку операцiйної моделi Банку стануть:
постiйна оптимiзацiя та модернiзацiя ключових процесiв i процедур;
автоматизацiя оптимiзованих i стандартизованих процесiв;
вiдокремлення операцiйної функцiї вiд процесiв, пов’язаних з продажем i безпосереднiм обслуговуванням клiєнтiв («фронт?офiсу»);
максимальна централiзацiя функцiй пiдтримки;
пiдсилення взаємозв’язку розвитку технологiчної пiдтримки в Банку зi стратегiчними завданнями розвитку бiзнесiв.
Дослiджень та розробок протягом 2017 року Банком не здiйснювалось.
Протягом 2017 року, ПАТ «РВС БАНК» було стороною в наступних судових справах, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на
суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його
дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента:
1. Позивач – юридична особа, вiдповiдач - ПАТ «РВС БАНК», справа вiдкрита ухвалою Господарського суду м. Києва вiд 11.04.2016 року,
предмет позову: вiдсутнiсть права звернення на предмет iпотеки, в задоволеннi позову вiдмовлено, на момент складання звiту справа
пройшла Касацiйний господарський суд.
2. Позивач – юридична особа, вiдповiдач - ПАТ «РВС БАНК», справа вiдкрита ухвалою Господарського суду м. Києва вiд 12.05.2016 року,
предмет позову: визнання правочину недiйсним, в задоволеннi позову вiдмовлено, на момент складання звiту справа пройшла Касацiйний
господарський суд.
3. Позивач – юридична особа, вiдповiдач - ПАТ «РВС БАНК», справа вiдкрита ухвалою Господарського суду м. Києва вiд 07.07.2016 року,
предмет позову: визнання вiдсутнiм права вимоги по кредитному договору, в задоволеннi позову вiдмовлено, на момент складання звiту
справа пройшла Касацiйний господарський суд.
4. Позивач – юридична особа, вiдповiдач - ПАТ «РВС БАНК» та iншi, справа вiдкрита ухвалою Господарського суду м. Києва вiд 10.07.2017
року, предмет позову: зобов’язання вчинити дiї, в задоволеннi позову вiдмовлено, на момент складання звiту справа знаходиться в
Касацiйному господарському судi.

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента Банку невiдома.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
основних
засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1108

2853

24684

29601

25792

32454

0

0

24321

28016

24321

28016

машини та
обладнання

280

2104

0

755

280

2859

транспортні
засоби

616

493

363

830

979

1323

0

0

0

0

0

0

212

256

0

0

212

256

200662

209147

0

0

200662

209147

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні
ділянки

0

0

0

0

0

0

200662

200662

0

0

200662

200662

0

0

0

0

0

0

201770

212000

24684

29601

226454

241601

1. Виробничого
призначення:
будівлі та
споруди

земельні
ділянки
інші
2.
Невиробничого
призначення:

інвестиційна
нерухомість
інші
Усього

Всi основнi засоби використовуються у банкiвськiй дiяльностi. Термiни експлуатацiї основних засобiв встановлюються постiйно дiючою комiсiєю при
введеннi в експлуатацiю. Строки корисного використання для певних видiв основних засобiв наступнi:
комп'ютери, комп'ютерне обладнання - 5 роки;
спецiалiзоване касове обладнання - 5 рокiв;
меблi - 7 рокiв;
Транспортнi засоби – 8 рокiв.
Первiсна вартiсть власних основних засобiв на початок перiоду – 1 120 тис. грн., сума нарахованого зносу на початок перiоду - 12 тис. грн. Враховуючи,
що бiльша частина основних засобiв передана перехiдному банку вiд неплатоспроможного банку, знаходиться в експлуатацiї бiльше, нiж первiсно
Опис встановленi термiни корисного використання, залишкова вартiсть основних засобiв незначна, але всi основнi засоби придатнi до використання.
Первiсна вартiсть власних основних засобiв на кiнець перiоду – 3 355 тис. грн., сума нарахованого зносу на кiнець перiоду - 502 тис. грн.
Банк використовує в своїй дiяльностi примiщення, отриманi Банком в оперативну оренду, амортизацiю та знос за ними нараховують орендодавцi.
Iнвестицiйна нерухомiсть отримана Банком шляхом набуття права власностi на заставне майно. Облiковується за справедливою вартiстю на пiдставi
висновкiв незалежних суб’єктiв оцiночної дiяльностi, якi мають вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю i досвiд оцiнки аналогiчних об’єктiв на територiї
України. Iнвестицiйна нерухомiсть використовується банком для надання в оперативну оренду, за звiтний рiк Банк отримав дохiд вiд надання в оренду
iнвестицiйної нерухомостi в сумi 10 556 тис. грн.
На балансi Банку основних засобiв, щодо яких є передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження, немає.
Основнi засоби в заставу не передавались.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.
грн)

211154

248468

Статутний капітал (тис. грн.)

300039

300039

300039

300039

Скоригований статутний капітал (тис. грн)
Опис

Чистi активи визначаються як рiзниця мiж всiма активами банку та зобов’язаннями.

Висновок

Статутний капiтал банку формується вiдповiдно до вимог цього Закону, законодавства України та установчих документiв
банку.
Статутний капiтал вiдповiдає вимогам Нацiонального Банку, та складає на дату 300039 тис. грн..

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

X

10016

X

X

28.12.2017

10016

15

03.01.2018

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

у тому числі:
кошти банкiв
Зобов'язання за
цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за
кожним випуском):
за іпотечними цінними
паперами (за кожним
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власним випуском):
за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та
забезпечення

X

288607

X

X

Усього зобов’язань та
забезпечень

X

298623

X

X

У рядку "Iншi зобов'язання" зазначається сумма зобов'язань Банку, яка дорiвнює загальнiй суммi зобов'язань Банку (рядок "Усього зобов'язань"
у Звiтi про фiнансовий стан) Зобов'язання включають в себе кошти клiєнтiв в сумi 265868 тис. грн., iншi фiнансовi зобов’язання (кредиторська
заборгованiсть, комiсiї по гарантiям та iнше ) у сумi 19704 тис. грн.; iншi зобов’язання (доходи майбутнiх перiодiв, кредиторська заборгованiсть
за послугами, резерв пiд невикористанi вiдпуски, кредиторська заборгованiсть за податками та зборами) – 2347 тис. грн.

Опис:

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

03.01.2017

04.01.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

25.04.2017

25.04.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

29.08.2017

29.08.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

05.09.2017

05.09.2017

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 «АУДИТОРСЬКА ФIРМА
«РСМ УКРАЇНА»
21500646
04080, м. Київ, вул.
Нижньоюркiвська, б.47

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**

0084 26.01.2001
280 П 000280 19.02.2013
30.07.2020

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

0549
30.10.2014

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

вiдсутня iнформацiя
27-10/2017 В 700
27.10.2017

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

27.10.2017
24.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

24.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

192000.00

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

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

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА
«РСМ УКРАЇНА»
21500646
04080, м. Київ, вул.
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Нижньоюркiвська, б.47

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**

0084 26.01.2001
280 П 000280 19.02.2013
30.07.2020

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

0549
30.10.2014

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту

із застереженням
вiдсутня iнформацiя
27-10/2017 В 700
27.10.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

27.10.2017
24.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

24.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

192000.00

Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам та Наглядовiй радi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК»
ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Думка iз застереженням
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi (далi – фiнансова звiтнiсть) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» (далi - Банк), що складається зi
звiту про фiнансовий стан (Балансу) на 31 грудня 2017 року, звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати), звiту про змiни у
власному капiталi (Звiту про власний капiтал) i звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи
стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Банку на 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки iз застереженням
(i) У звiтi про фiнансовий стан порiвняльна iнформацiя за 2016 рiк мiстить такi данi: балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi складає 200 662 тис. грн.; непоточнi
активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття (далi – активи, утримуванi для продажу) складають 2 460 тис. грн.; майно, що перейшло у власнiсть Банку як
заставодержателя, складає 29 551 тис. грн. Станом на 31 грудня 2017 року Банк здiйснив уцiнку об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi на загальну суму 28 200 тис. грн., в
тому числi, уцiнка об’єктiв, що враховувалися в балансi Банку станом на 31 грудня 2016 року, склала 52 617 тис. грн., а дооцiнка об’єктiв, придбаних в 2017 роцi, склала
24 417 тис. грн. Крiм того, на цю ж дату Банком визнано зменшення корисностi непоточних активiв, утримуваних для продажу, та майна, що перейшло у власнiсть Банку
як заставодержателя, в розмiрi 5 413 тис. грн. та 6 487 тис. грн. вiдповiдно, у тому числi, за об’єктами, що перебували у власностi Банку на 31 грудня 2016 року – в сумi 1
305 тис. грн. та 6 487 тис. грн. вiдповiдно. Таке значне зменшення балансової вартостi об’єктiв нерухомостi порiвняно з початком року (в окремих випадках уцiнка
об’єктiв нерухомостi складала вiд 28% до 78% їх вартостi) не корелює з темпами зменшення цiн на нерухомiсть у звiтному перiодi та свiдчить про завищення балансової
вартостi зазначеної нерухомостi на початок звiтного перiоду. Банк не вiдкоригував балансову вартiсть об’єктiв нерухомостi на початок звiтного перiоду, а вiдобразив
загальний результат уцiнки у складi результату звiтного перiоду. Якби Банк вiдкоригував балансову вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, непоточних активiв, утримуваних
для продажу, та активiв, що перебувають у власностi Банку як заставодержателя, це зменшило би фiнансовий результат дiяльностi Банку та власний капiтал за
попереднiй перiод та, вiдповiдно, збiльшило би фiнансовий результат звiтного перiоду.
(ii) У звiтi про фiнансовий стан необоротнi активи, утримуванi для продажу, та майно, що перейшло у власнiсть Банку як заставодержателя, станом на 31 грудня 2017
року складає 7 427 тис. грн. та 23 064 тис. грн. вiдповiдно (Примiтки 13 та 12 до фiнансової звiтностi). Зазначенi об’єкти нерухомостi вiдображенi у фiнансовiй звiтностi
Банку за меншою з двох величин – балансової вартостi та справедливої вартостi, визначеної на пiдставi звiтiв незалежного оцiнювача. При цьому, вiдповiдно до вимог
МСФЗ, у якостi порiвняння з балансовою вартiстю таких об’єктiв нерухомостi мала б використовуватися справедлива вартiсть за мiнусом витрат на продаж. В залежностi
вiд затверджених програм реалiзацiї нерухомого майна Банку витрати на продаж, на нашу думку, можуть становити до 10% вiд визначеної справедливої вартостi об’єктiв
нерухомостi на звiтну дату.
Вищезазначене має вплив на активи, власний та регулятивний капiтал Банку та його фiнансовий результат.
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Банку, що додається, пiдготовлена на основi припущення про безперервну дiяльнiсть Банку. Однак, звертаємо увагу на показники фiнансової
звiтностi Банку за 2017 рiк, а саме: збиткову дiяльнiсть протягом звiтного та попереднього рокiв (за даними Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд Банком
отриманi збитки в сумах 37 314 тис. грн. та 61 070 тис. грн. вiдповiдно), незначну питому вагу активiв, якi можуть генерувати процентний дохiд (вiдповiдно до Звiту про
фiнансовий стан – 5.5% вiд активiв Банку), зменшення чистого процентного доходу пiсля створення резерву пiд знецiнення кредитiв в 1.4 рази (або на 3 969 тис. грн.)
порiвняно з попереднiм роком, концентрацiю коштiв клiєнтiв (Примiтка 15 до фiнансової звiтностi). Слiд вiдзначити, що поточний фiнансовий стан Банку пояснюється
тим, що до 19 березня 2016 року Банк мав статус перехiдного банку i вiдновлення прибуткової дiяльностi Банку потребує певного часу i вiдповiдних заходiв,
спрямованих на це. Наразi Банк працює над уточненням показникiв стратегiчного плану розвитку Банку, спрямованих на покращення результатiв дiяльностi за рахунок
операцiй з державними цiнними паперами, реалiзацiї власного нерухомого майна, залучення коштiв клiєнтiв i розширення спектру кредитних операцiй (Примiтка 2 до
фiнансової звiтностi).
Вищезазначене, а також внутрiшньо- i зовнiшньополiтичнi та економiчнi чинники, якi на дату видачi цього звiту не пiдлягають обґрунтованому прогнозуванню та не є пiд
безпосереднiм контролем Банку, можуть впливати на його здатнiсть продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Нашу думку щодо цього питання не було
модифiковано.
Iнша iнформацiя
Аудит попереднього звiтного перiоду (за 2016 рiк) здiйснювався iншим аудитором – за результатами аудиту була висловлена думка iз застереженням вiд 24 квiтня 2017
року у зв’язку iз:
- визнанням Банком у 2016 роцi збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi в сумi 48 073 тис. грн., при тому, що подiї, що причинили збиток вiд знецiнення,
вiдносились до 2015 року;
- крiм того, аудитор не змiг отримати прийнятнi аудиторськi докази щодо балансової вартостi iнвестицiйної нерухомостi та необоротних активiв, утримуваних для
продажу, станом на 31 грудня 2015 року, отже, аудитор не змiг визначити, чи була потреба в будь-яких коригуваннях цих сум та вiдповiдних доходiв чи витрат вiд вибуття
та переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi та необоротних активiв, утримуваних для продажу.
Iнша iнформацiя, що включена до Рiчного звiту та Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк
Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, що включена до Рiчного звiту та Рiчної звiтностi емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк, яка не є
фiнансовою звiтнiстю Банку та не мiстить нашого звiту аудитора щодо неї. Як очiкується, Рiчний звiт та Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк будуть
складенi пiсля дати нашого звiту.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю, що включена до Рiчного звiту та Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк i ми
не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, що включена до Рiчного звiту та Рiчної iнформацiї
емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Коли ми ознайомимося з Рiчним звiтом та Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв, якщо ми дiйдемо висновку, що в нiй iснує суттєве викривлення, ми зобов’язанi
повiдомити про цей факт.
Ключовi питання аудиту
Ми планували наш аудит за результатами визначення суттєвостi та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi. Викривлення можуть виникати внаслiдок
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шахрайства або помилки, якi вважаються суттєвими, якщо вони окремо або в сукупностi можуть вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, якi можуть бути прийнятi
на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання
розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки
щодо цих питань.
Додатково до питань, описаних в роздiлах цього звiту «Основа для думки iз застереженням» та «Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi», ми
визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.
Оцiнка справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi та iнших об’єктiв нерухомостi на балансi Банку. Оцiнка справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi та
iнших об’єктiв нерухомостi у власностi Банку є ключовим питанням аудиту з огляду на суттєвiсть залишкiв за операцiями з цими активами в балансi Банку (станом на 31
грудня 2017 року балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi та iнших об’єктiв нерухомостi на балансi Банку складає 239 637 тис. грн. або 47% активiв Банку на цю
дату), а також використання Банком оцiнок незалежних експертiв, якi базуються на певних припущеннях та суб’єктивних судженнях, зважаючи на вiдсутнiсть iнформацiї
з вiдкритих джерел про укладенi угоди щодо купiвлi-продажу об’єктiв нерухомого майна та/або цiлiсних майнових комплексiв, подiбних до тих, що перебувають у складi
iнвестицiйної нерухомостi та iнших об’єктiв нерухомого майна на балансi Банку, що може призвести до суттєвих розбiжностей в оцiнках.
Нашi аудиторськi процедури стосовно оцiнки справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi та iнших об’єктiв нерухомостi на балансi Банку включали оцiнку
компетентностi та об’єктивностi залучених Банком фахiвцiв з оцiнки; аналiз iнформацiї, отриманої вiд управлiнського персоналу Банку на нашi запити; аналiз наявної
ринкової iнформацiї та порiвняння її з даними Банку. Ми залучили наших фахiвцiв у сферi оцiнки нерухомостi для проведення аналiзу методологiї, застосованих
припущень та перевiрки здiйснених розрахункiв.
Iнформацiя щодо оцiнки справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi та iнших об’єктiв нерухомого майна на балансi Банку та впливу вiд її змiн на фiнансовi
результати дiяльностi розкрита в примiтках 4, 9, 12, 13, 24 до фiнансової звiтностi Банку.
Класифiкацiя нерухомостi у власностi Банку як iнвестицiйної нерухомостi. Класифiкацiя нерухомостi у власностi Банку як iнвестицiйної нерухомостi є ключовим
питанням аудиту з огляду на суттєвiсть залишкiв за операцiями з цими активами в балансi Банку (станом на 31 грудня 2017 року балансова вартiсть iнвестицiйної
нерухомостi складає 209 146 тис. грн. або 41% активiв Банку на цю дату) та використання Банком оцiнок управлiнського персоналу щодо встановлення та дотримання
критерiїв визнання iнвестицiйної нерухомостi. Iнвестицiйна нерухомiсть - це окремий клас активiв, що утримуються для отримання орендної плати та/або для
збiльшення вартостi капiталу, який вiдображається у звiтi про фiнансовий стан окремим рядком iз деталiзацiєю руху у примiтках (Примiтка 9 до фiнансової звiтностi ).
Iнвестицiйна нерухомiсть спочатку визнається за собiвартiстю, а для подальшої оцiнки МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» (далi – МСБО 40) пропонує вибiр мiж
моделлю справедливої вартостi та моделлю витрат. Облiковою полiтикою Банку передбачено використання моделi справедливої вартостi, вiдповiдно до якої змiни в
оцiнках справедливої вартостi вiдображаються у прибутках або збитках Банку у тому перiодi, в якому здiйснено оцiнку. Щоб визначити, чи вiдповiдає нерухомiсть
вимогам визнання iнвестицiйної нерухомостi, Банк розробляє певнi критерiї для послiдовного застосовування цього судження вiдповiдно до визначення iнвестицiйної
нерухомостi та до вiдповiдних керiвництв МСБО 40.
Нашi аудиторськi процедури включали аналiз критерiїв та припущень, якi використовував Банк для класифiкацiї об’єктiв нерухомого майна як iнвестицiйної
нерухомостi, аналiз послiдовного застосування Банком цих критерiїв та припущень в економiчних умовах здiйснення дiяльностi Банку та аналiз iнформацiї, отриманої
вiд управлiнського персоналу Банку на нашi запити щодо намiрiв подальшого використання об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi управлiнським персоналом Банку.
Iнформацiя щодо iнвестицiйної нерухомостi та впливу вiд її змiн на фiнансовi результати дiяльностi розкрита в примiтках 4 та 9 до фiнансової звiтностi Банку.
Оцiнка резервiв пiд зменшення корисностi кредитiв. Оцiнка розмiру резервiв пiд зменшення корисностi кредитiв є ключовим питанням аудиту з огляду на те, що оцiнка
резервiв є сферою застосування професiйного судження управлiнського персоналу Банку, а використання суб’єктивних припущень може призвести до рiзного рiвня
знецiнення кредитiв.
Обсяг кредитiв та сума резерву пiд зменшення корисностi станом на 31 грудня 2017 року зазначенi у примiтцi 8 до фiнансової звiтностi, де балансова вартiсть кредитiв
становить 27 930 тис. грн. або 5.5% активiв Банку.
Нашi аудиторськi процедури включали аналiз припущень, якi використовував Банк, задля визначення при тестуваннi кредитного портфеля, чи вiдбулася збиткова подiя i
чи потрiбно визначати резерв на iндивiдуальнiй основi. Ми оцiнили критерiї визначення збиткової подiї i провели тестування на повноту та точнiсть даних базових
систем та використовуваної iнформацiї в моделях знецiнення, а для iндивiдуально знецiнених кредитiв ми оцiнила останнi подiї та конкретнi обставини кожного
позичальника та оцiнили, чи є ключовi припущення обґрунтованими, а суми резерву пiд зменшення корисностi – достатнiми. Також ми тестували адекватнiсть пiдходiв
до визначення справедливої вартостi застави.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Банку та Наглядової ради за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього
контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Банку продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити дiяльнiсть, або
не має iнших реальних альтернатив цьому.
Спостережна рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Банку.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та
випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi
пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Банку;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом
Банку;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом Банку припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв
можливiсть Банку продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в
своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi
висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть примусити Банк припинити свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi;
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати,
включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, заяву, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi
стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних
заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту
фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi були ключовими. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи
регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в
нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Ольга Панченко.

Бернатович Т.О.
Президент фiрми
Сертифiкат аудитора банкiв №0021
чинний до 01 сiчня 2020
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Панченко О.А.
Партнер завдання з аудиту
Сертифiкат аудитора банкiв №0046 чинний до 01.01.2020
Україна, м. Київ, вул. Донецька, 37/19
24 квiтня 2018 року
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

2

1

2

2016

136

136

3

2015

85

85

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

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Вiдповiдно до частини другої статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження загальних
зборiв акцiонерiв Банку здiйснюється єдиним акцiонером одноосiбно. Згiдно з частини першої статтi 49 ЗУ «Про
акцiонернi товариства» до товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону
щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства.

Так

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Вiдповiдно до частини другої статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження загальних
зборiв акцiонерiв Банку здiйснюється єдиним акцiонером одноосiбно. Згiдно з частини першої статтi 49 ЗУ «Про
акцiонернi товариства» до товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону
щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства.

Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
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Інше (запишіть): Продаж нерухомого майна

Так

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

Ні

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

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

Акцiонер, який на день подання вимоги сукупно
є власником 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй
товариства

Інше (зазначити)

iнше вiдсутнє

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

вiдсутнi

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

вiдсутнi

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

5

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

3

членів наглядової ради - незалежних директорів

2

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

0

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

0

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

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
Інше (запишить)

X
самооцiнка наглядовою радою не проводилась

самооцiнка наглядовою радою не проводилась
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

85

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

в складi наглядової ради iнших комiтетiв не
створено

Інші (запишіть)

в складi наглядової ради iнших комiтетiв не
створено

в складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено
в складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

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

Ні

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
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Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

iншi критерiї вiдсутнi

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): iншi вимоги вiдсутнi

X

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

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

iнше вiдсутнє

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
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

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

Ні

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) Ні
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) Ні

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

Ні

X
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Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iншi документи вiдсутнi

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

Інформація
розповсюджується
на загальних
зборах

Публікується у пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі даних
НКЦПФР про ринок цінних
паперів

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх
проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб
акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Документи надаються
Копії
Інформація
для ознайомлення
документів
розміщується на
безпосередньо в
надаються на
власній інтернетакціонерному
запит
сторінці акціонерного
товаристві
акціонера
товариства

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Iншi рiшення вiдсутнi

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
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iншi причини вiдсутнi

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)

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

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Ревiзiйна комiсiя вiдсутня

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

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Не визначилися

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

X

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

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Основною метою дiяльностi Банку є надання клiєнтам широкого спектра банкiвських та iнших фiнансових послуг (крiм послуг у сферi
страхування), а також здiйснення iншої дiяльностi, визначеної законодавством України, активне сприяння змiцненню i розвитку економiки
України, а також отримання прибутку в iнтересах Банку та його акцiонера.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб
зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА БIЗНЕС ГРУПА», код 33639580, 04070, м. Київ, вул.
Сагайдачного/Iгорiвська, буд. 10/5, лiтера «А» , 100 %. Усього 100 %. Рiшення НБУ № 266 вiд 05.06.2015 (пряма iстотна участь). Стецюк
Олександр Володимирович – учасник ТОВ «УКРАЇНСЬКА БIЗНЕС ГРУПА» (99,99%), якому належить 100% акцiй банку, Рiшення НБУ №
266 вiд 05.06.2015 (опосередкована iстотна участь). Вiдповiдає встановленим законодавством України вимогам. Протягом 2017 року змiн у
складi власникiв iстотної участi не вiдбувалося.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи
внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Фактiв порушення членами Наглядової Ради та Правлiння ПАТ «РВС БАНК» внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди ПАТ
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«РВС БАНК» або споживачам фiнансових послуг у 2017 роцi не виявлено.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її
наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
Протягом 2017 року Банку застосовувалися деякi заходи впливу, визначенi Постановою НБУ №346 вiд 17.08.2012 року. До членiв Наглядової
ради та Правлiння заходи впливу не застосовувалися.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої
системи.
Вiдповiдно до чинного законодавства України та вимог Нацiонального банку України ПАТ «РВС БАНК» створив та постiйно розвиває
внутрiшню систему оцiнки та управлiння ризиками, що складається з постiйного контролю за поточною дiяльнiстю ПАТ «РВС БАНК»,
дотриманням вiдповiдних нормативiв, плануванням основних показникiв дiяльностi ПАТ «РВС БАНК».
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані,
зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Вiддiл внутрiшнього аудиту є складовою системи внутрiшнього контролю, передбачений вимогами статтi 45 Закону України «Про банки i
банкiвську дiяльнiсть та виконує завдання, пов’язанi iз здiйсненням незалежного монiторингу системи внутрiшнього контролю, перевiрок
вiдповiдностi банку дiючому законодавству i внутрiшнiм положенням банку, оцiнки адекватностi системи внутрiшнього контролю банку,
дiючих операцiйних процедур та процедур управлiння ризиками. Вiдповiдно до затвердженого Наглядовою Радою Банку Плану проведення
внутрiшнього аудиту в ПАТ «РВС БАНК» на 2017 року, що складається на основi оцiнки ризикiв, Вiддiлом протягом 2017 року проведено 7
планових перевiрок. При проведеннi аудитiв перевiряється дотримання вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актiв
Нацiонального Банку України, внутрiшнiх документiв Банку. Пiдвищена увага пiд час аудиторських перевiрок придiлялась ефективностi
системи внутрiшнього контролю та банкiвським операцiям, що несуть найбiльшi ризики в дiяльностi Банку:документарних операцiй, касових
та валютно-обмiнних операцiй, операцiй, якi пiдлягають валютному контролю. Також були здiйсненi перевiрки роботи вiддiлень та перевiрка
дотримання банком вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї кримiнальних доходiв/фiнансування тероризму та
розповсюдження зброї масового знищення (у т. ч. щодо достатностi вжитих банком заходiв з управлiння ризиками легалiзацiї кримiнальних
доходiв (фiнансування тероризму) та iнше. Результати аудитiв оформляються у виглядi аудиторських звiтiв. Аудиторськi висновки мiстять
конкретнi рекомендацiї по виправленню недолiкiв, строки виконання та вiдповiдальних за виконання. По результатах кожного аудиту
здiйснюється послiдуючий монiторинг виконання наданих рекомендацiй.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або
про їх відсутність.
Таких фактiв не було
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір.
Таких фактiв не було
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого
об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Протягом 2017 року з пов’язаними особами Банк проводив наступнi операцiї: кредитнi операцiї, вкладнi операцiї та операцiї з розрахунковокасового обслуговування.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку не надавались. При
пiдготовцi аудиторського висновку враховувались вимоги вiдповiдних нормативно-правових актiв державних органiв.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної
особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
ТОВ Аудиторська фiрма «РСМ Україна»; код ЄДРПОУ 21500646; 04080, м. Київ, вул. Нижньоюркiвська, буд. 47.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;
загальний стаж аудиторської дiяльностi – 24 роки;
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi – ТОВ Аудиторська фiрма «РСМ Україна» надає послуги Банку
перший рiк;
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;
перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися фiнансовiй установi протягом року – ТОВ Аудиторська фiрма «РСМ Україна» iнших
послуг не надавали;
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;
випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора – випадки виникнення конфлiкту
iнтересiв вiдсутнi;
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв – ТОВ Аудиторська фiрма «РСМ Україна» надає послуги Банку
вперше;
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг.
стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової
установи, що пiдтверджена аудиторським висновком (звiтом), виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг – Банку не вiдома iнформацiя про стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України. Протягом звiтного року
вiдсутнi факти подання недостовiрної звiтностi Банком, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг.
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13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;
наявнiсть механiзму розгляду скарг – механiзм розгляду скарг споживачiв фiнансових послуг в ПАТ «РВС БАНК» регламентований
вiдповiдно до Конституцiї України, Закону України «Про звернення громадян» та iнших законодавчих актiв України з метою встановлення
єдиного порядку розгляду та облiку звернень i особистого прийому громадян в ПАТ «РВС БАНК», а також вiдповiдальностi за порушення
законодавства України про звернення громадян;
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;
Голова Правлiння Банку, члени Правлiння Банку
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що
надійшли, та кількість задоволених скарг);
скарги розглядаються належним чином вiдповiдно до чинного законодавства України
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Позов про стягнення забезпечення тендерної пропозицiї 330 000,00 гривень. Знаходиться на розглядi в апеляцiйнiй iнстанцiї. Позов про
стягнення забезпечення тендерної пропозицiї 809 800,00 гривень. Знаходиться на розглядi в апеляцiйнiй iнстанцiї.

ЗВІТ
про фінансовий стан (Баланс)
на 01.01.2018 (число, місяць, рік)
Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

6

234547

88543

0

0

0

0

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Кошти в інших банках

7

561

0

Кредити та заборгованість клієнтів

8

27930

12560

Цінні папери в портфелі банку на продаж

0

0

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії

0

0

Інвестиційна нерухомість

209146

200662

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочений податковий актив

0

0

Гудвіл

0

0

3764

1578

Основні засоби та нематеріальні активи

9

10

Інші фінансові активи

11

182

86

Інші активи

12

26220

31575

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

13

7427

2460

0

0

509777

337464

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

14

10016

0

Кошти клієнтів

15

265868

68920

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

0

0

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

Інші залучені кошти

0

0

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

0

0

Резерви за зобов’язаннями

16

688

0

Інші фінансові зобов’язання

17

19704

14215

Інші зобов'язання

18

2347

5861

Субординований борг

0

0

Зобов'язання групи вибуття

0

0

0

0

298623

88996

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

19

300039

300039

Емісійні різниці

0

0

Незареєстрований статутний капітал

0

0

Інший додатковий капітал

0

0

9400

9400

0

0

-98285

-60971

0

0

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

0

0

Усього власного капіталу

211154

248468

Усього зобов'язань та власного капіталу

509777

337464

Звiт про фiнансовий стан за станом на 31 грудня 2017 року слiд читати разом з примiтками 1-34, якi є складовою частиною фiнансової
звiтностi
Затверджено до випуску та підписано
24.04.2018

року

Голова правління

Кравець В.I.
(підпис, ініціали, прізвище)

Мотуз М.В. (044)590-00-07

Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

Корнiйчук Л.Г.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2017 рік
Найменування статті
1

Примітки

Звітний період

Попередній період

2

3

4

Процентні доходи

21

12566

6015

Процентні витрати

21

-2461

-759

10105

5256

-730

8088

9375

13344

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

7, 8

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

22

32324

662

Комісійні витрати

22

-1629

-43

167

0

0

0

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 операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти

0

0

1282

140

2797

-7

-28200

108486

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

0

0

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

0

0

-5111

-48732

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

0

0

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

0

0

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

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

11

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями

16

-688

0

Інші операційні доходи

23

35948

100170

Адміністративні та інші операційні витрати

24

-83579

-235090

0

0

0

0

0

0

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
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Прибуток/(збиток) до оподаткування

-37314

Витрати на податок на прибуток

-61070

0

0

-37314

-61070

0

0

-37314

-61070

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями

0

0

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

0

0

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

0

0

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями

0

0

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

0

0

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

0

0

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

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

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

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

Інший сукупний дохід після оподаткування

0

0

-37314

-61070

-37314

-61070

0

0

-37314

-61070

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

-3.07

-5.02

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

-3.07

-5.02

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

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

-3.07

-5.02

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

-3.07

-5.02

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

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

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

Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) за 2017 рiк слiд читати разом з примiтками 1-34, якi є
складовою частиною фiнансової звiтностi
Затверджено до випуску та підписано
24.04.2018

року

Голова правління

Кравець В.I.
(підпис, ініціали, прізвище)

Мотуз М.В. (044)590-00-07

Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

Корнiйчук Л.Г.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2017 рік
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Примітки

Належить власникам материнської компанії

статутний
капітал

1

2

емісійні
різниці та незареєстрований резервні
резерви
нерозподілений додаткові
інший
статутний
та інші
усього
переоцінки
прибуток
статті
додатковий
капітал
фонди
капітал

3

4

5

6

7

8

9

10

11

121522

0

0

0

0

188016

309538

0

309538

Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та вплив
переходу на нові
та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду

0

0

0

0

0

0

0

0

0

прибуток/(збиток)
за рік

0

0

0

0

0

-61070

-61070

0

-61070

інший сукупний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів

0

0

0

9400

0

-9400

0

0

0

Незареєстрований
статутний капітал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Операції з
акціонерами

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178517

0

0

0

0

-178517

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

купівля

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300039

0

0

9400

0

-60971

248468

0

248468

прибуток/(збиток)
за рік

0

0

0

0

0

-37314

-37314

0

-37314

інший сукупний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Х

Неконтрольована Усього
частка
власного
капіталу

Усього сукупного
доходу:

Емісія акцій:
номінальна
вартість
емісійний дохід

19

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

Залишок на
кінець
попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу:

Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
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або реалізований
результат
Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Незареєстрований
статутний капітал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Операції з
акціонерами

0

0

0

0

0

0

0

0

0

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

купівля

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300039

0

9400

0

-98285

211154

0

211154

Емісія акцій:

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

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

вiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за 2017 рiк слiд читати разом з примiтками 1-34, якi є складовою частиною
фiнансової звiтностi.
Затверджено до випуску та підписано
24.04.2018

року

Голова правління

Кравець В.I.
(підпис, ініціали, прізвище)

Мотуз М.В. (044)-590-00-07

Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

Корнiйчук Л.Г.
(підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про рух грошових коштів за прямим методом
за 2017 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

12246

3891

Процентні витрати, що сплачені

-2286

-666

Комісійні доходи, що отримані

32324

662

Комісійні витрати, що сплачені

-1629

-43

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

0

0

1282

151

6333

1611

Виплати на утримання персоналу, сплачені

-28219

-7782

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-66195

-14077

0

-41244

-46144

-57497

0

0

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
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Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів

0

0

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

0

0

-561

92578

-15683

14803

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

-73

-580

-5355

203015

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

10000

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

196789

36064

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

0

0

5513

-209956

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

3538

4682

148024

83109

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів

0

0

Придбання асоційованих компаній

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

0

0

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

Придбання інвестиційної нерухомості

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

2917

6500

Придбання основних засобів

-4659

-1265

Надходження від реалізації основних засобів

23

0

-381

-177

Надходження від вибуття нематеріальних активів

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

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

0

0

Емісія простих акцій

0

0

Емісія привілейованих акцій

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

0

0

Викуп власних акцій

0

0

Продаж власних акцій

0

0

Отримання субординованого боргу

0

0

Погашення субординованого боргу

0

0

Отримання інших залучених коштів

0

0

Повернення інших залучених коштів

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

0

0

Дивіденди, що виплачені

0

0

Придбання нематеріальних активів

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

0

0

-2100

5058

80

17

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів

146004

88184

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

88543

359

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

234547

88543

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх
еквіваленти

Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом за 2017 рiк слiд читати разом з примiтками 1-34, якi є складовою частиною фiнансової
звiтностi.
Затверджено до випуску та підписано
24.04.2018

року

Голова правління

Кравець В.I.
(підпис, ініціали, прізвище)

Мотуз М.В. (044)590-00-07
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Корнiйчук Л.Г.
(підпис, ініціали, прізвище)
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ЗВІТ
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2017 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних
активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що обліковуються за
справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості клієнтів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів
Чисте зменшення (збільшення) інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати
податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
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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

Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом за 2017 рiк не складався
Затверджено до випуску та підписано
24.04.2018

року

Голова правління

Кравець В.I.
(підпис, ініціали, прізвище)

Мотуз М.В. (044)590-00-07

Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

Корнiйчук Л.Г.
(підпис, ініціали, прізвище)

Примітки
до звіту
за 2017 рік
№
з/
п

Текст примітки

1

Примiтка 1. Iнформацiя про банк Повна назва Банку: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«РВС БАНК». Скорочена назва Банку: ПАТ «РВС БАНК».
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РВС БАНК» знаходиться за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вулиця Введенська, буд. 29/58. Банк зареєстрований в
Українi. Вiдповiдно до плану врегулювання, затвердженого рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – «Фонд») вiд 5 травня
2015 року (протокол № 102/15), зi змiнами вiд 12 червня 2015 року (протокол № 127/15) ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РВС БАНК» (далi – «Банк») є
правонаступником активiв (уключаючи права за договорами забезпечення) та обов’язкiв за вимогами кредиторiв (вкладникiв) за переданими зобов'язаннями
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОМЕГА БАНК» (найменування неплатоспроможного банку), зареєстрованого Нацiональним банком України 31
жовтня 1991 року за номером 69. ПАТ «РВС БАНК» створений вiдповiдно до рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 18 червня
2015 року(протокол № 132/15) про створення перехiдного банку з метою реалiзацiї способу виведення неплатоспроможного банку з ринку ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОМЕГА БАНК» (надалi – «ПАТ «ОМЕГА БАНК»), передбаченого абзацом другим частини шiстнадцятої статтi 42 Закону України
«Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб». Засновником Банку був Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб, якому на момент створення Банку належало
100% акцiй Банку. Банк зареєстрований Державним реєстратором Реєстрацiйної служби Головного управлiння юстицiї у м. Києвi 22 червня 2015 року, внесений до
Державного реєстру банкiв 25 червня 2015 року за № 354. Єдиним акцiонером Банку є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА
БIЗНЕС ГРУПА» (мiсцезнаходження:04070, м. Київ, вул. Сагайдачного/Iгорiвська, буд. 10/5, лiтера «А». Iдентифiкацiйний код 33639580), якому належить 100% (сто
процентiв) голосуючих акцiй Банку. Кiнцевим бенефiцiаром є фiзична особа – громадянин України Стецюк Олександр Володимирович, якому належить 99% в
статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА БIЗНЕС ГРУПА» (далi – «ТОВ «УБГ»). Члени Правлiння Банку та
члени Наглядової ради (окрiм Стецюка Олександра Володимировича, який є кiнцевим бенефiцiарним власником Банку) акцiями у статутному капiталi Банку - не
володiють. Органiзацiйно-правова форма Банку: публiчне акцiонерне товариство. Дата звiтностi: 31 грудня 2017 року (на кiнець дня). Звiтний перiод: 12 мiсяцiв 2017
року. Ця фiнансова звiтнiсть затверджена 24 квiтня 2018 року Головою Правлiння банку. ПАТ «РВС БАНК» здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi банкiвської лiцензiї
№ 277 вiд 24 листопада 2016 року. Згiдно з банкiвською лiцензiєю Банк має право надавати банкiвськi послуги, визначенi частиною третьою статтi 47 Закону України
«Про банки i банкiвську дiяльнiсть». На пiдставi отриманої Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 277-2 вiд 05 грудня 2016 року Банк здiйснює
валютнi операцiї, зазначенi в додатку до Генеральної лiцензiї. Вiдповiдно до Статуту Банку метою його дiяльностi є надання клiєнтам широкого спектра банкiвських
та iнших фiнансових послуг (крiм послуг у сферi страхування), а також здiйснення iншої дiяльностi, визначеної законодавством України, активне сприяння
змiцненню i розвитку економiки України. Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб та зареєстрований у Реєстрi банкiв-учасникiв Фонду 15 липня
2015 року за № 239. Банк отримав свiдоцтво учасника Фонду 15 липня 2015 року за № 230. Оновлене свiдоцтво учасника Фонду – вiд 07 грудня 2016 року № 230.
Банк є банком-учасником Нацiональної асоцiацiї банкiв України. Банк є членом Асоцiацiї «Українська Нацiональна Група Членiв та Користувачiв СВIФТ
«УкрСВIФТ». Банк є членом Громадської спiлки «СПIЛКА УКРАЇНСЬКИХ ПIДПРИЄМЦIВ».
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Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть Банк здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Попри те, що економiка України
вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi характеризуються, але не
обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, високою iнфляцiєю та значним дефiцитом балансу державних фiнансiв та зовнiшньої торгiвлi.
Кiлькiсть банкiв, якi дiють в Українi, станом на 01.01.2018 складає 82 банки, з яких 38 з iноземним капiталом, в т.ч. 18 – з 100% iноземним капiталом. Активи банкiв
України станом на 1 сiчня 2018 року перевищили 1,336 трлн. грн., загальнi активи (не скоректованi на резерви з активних операцiй) 1,848 трлн. грн. Рентабельнiсть
активiв: - 1,94%. За 2017 рiк активи банкiв України зросли на 6,4%, найвiдчутнiше – у IV кварталi 2017 року (+4,3%) вiдповiдного року. Загальний капiтал банкiв
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складає 163,6 млрд. грн., в т.ч. 495,4 млрд. грн. статутний капiтал. Регулятивний капiтал 115,8 млрд. грн. Рентабельнiсть капiталу: -15,96%. Доходи банкiв за 2017 рiк
склали 178,2 млрд. грн., витрати – 202,6 млрд. грн. Збиток дiючих банкiв України, без врахування неплатоспроможних банкiв, становив 24,4 млрд. грн. (за 2016 рiк –
збиток 159,4 млрд. грн.). За 2017 рiк банки України отримали збиток в сумi 24,4 млрд. грн. здебiльшого через значнi вiдрахування до резервiв пiд активнi операцiї.
Операцiйний дохiд банкiв України за 2017 рiк збiльшився на 10% в порiвняннi 2016 роком, але адмiнiстративнi витрати зростали швидше, тож операцiйний прибуток
до формування резервiв вирiс на 8% до 40,7 млрд грн. Через значнi обсяги вiдрахувань у резерви банки України завершили рiк зi збитком 24,4 млрд. грн. Кiлькiсть
Банкiв зi збитковою дiяльнiстю скоротилася з 33 у 2016 роцi до 18 у 2017 роцi. Зобов’язання українських банкiв на 01.01.2018 перевищили 1,173 трлн. грн., де кошти
юридичних осiб 403,93 млрд. грн. (строковi депозити – 108,21 млрд. грн.), кошти фiзичних осiб – 478,37 млрд. грн. (строковi депозити – 325,41 млрд. грн.). При
цьому спостерiгається тенденцiя зростання приросту депозитiв юридичних осiб в нацiональнiй валютi (темп зростання за 2017 рiк складає 16,0% проти 8,3 % по
валютним депозитам). З початку року обсяги депозитiв фiзичних осiб зросли на 22,6% у гривнi та на 4,2% в iноземних валютах. Змiни в базi фондування в 2017 роцi
вiдбулись в наслiдок стабiлiзацiї курсу нацiональної валюти до iноземних валют та зменшенням кiлькостi банкiв, що виводяться з ринку. Кредитний портфель
платоспроможних банкiв за 2017 рiк збiльшився на 4,7%, процентнi ставки за новими кредитами мали тенденцiю до зниження. Змiни у кредитуваннi корпоративного
сектора: кредитний портфель банкiв в нацiональнiй валютi з початку року зрiс на 10,9%, в той час як у iноземних валютах зменшився на 3,1%. Кредитний портфель
фiзичних осiб з початку року збiльшився лише на 10,4%, в тому числi в нацiональнiй валютi на 40,6%, а в iноземних валютах зменшився на 16,8%. При складаннi цiєї
фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi та оцiнюванi результати вищезазначених чинникiв на фiнансовий стан i результати дiяльностi Банку у звiтному перiодi.
Керiвництво Банку планує здiйснити всi необхiднi заходи для виконання стратегiчних цiлей на 2018 рiк: 1) отримувати максимальну доходнiсть (з мiнiмальним
ризиком) вiд операцiй з цiнними паперами (депозитнi сертифiкати НБУ, iншi фiнансовi iнструментi НБУ); 2) отримувати максимальну доходнiсть вiд здачi в
оперативну оренду iнвестицiйної нерухомостi; 3) продовжувати реалiзацiю нерухомостi, що була отримана Банком в якостi забезпечення, на яке було звернуто
стягнення при вiдшкодуваннi прострочених кредитiв. Кошти, отриманi вiд реалiзацiї нерухомостi, Банк планує розмiщувати в мiнiмально ризиковi фiнансовi
iнструменти (депозитнi сертифiкати НБУ, iншi фiнансовi iнструментi НБУ); 4) залучення коштiв клiєнтiв i розширення спектру кредитних операцiй. Банк працює над
уточненням показникiв залучених коштiв вiд юридичних та фiзичних осiб, наданих кредитiв в «Стратегiї розвитку ПАТ «РВС Банк» до кiнця 2018 року».
Керiвництво стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо.
Подальший негативний розвиток подiй у полiтичнiй ситуацiї, макроекономiчних умовах та/або умовах зовнiшньої торгiвлi може i далi негативно впливати на
фiнансовий стан та результати дiяльностi Банку у такий спосiб, що наразi не може бути визначений.
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Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi Загальна частина Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена Банком вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (далi –«МСФЗ»), прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та тлумачень, випущених Комiтетом з тлумачень
Мiжнародної фiнансової звiтностi, за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 року. Основнi принципи облiкової полiтики, що використовувалися в ходi пiдготовки цiєї
фiнансової звiтностi наведено далi. Цi принципи застосовувалися послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi, якщо не зазначено iнше. Безперервнiсть
дiяльностi Керiвництво Банку здiйснило оцiнку щодо його можливостi подальшої безперервної дiяльностi та впевнилось, що Банк має ресурси для продовження
дiяльностi в осяжному майбутньому. До того ж, керiвництву не вiдомо про будь-якi значнi невизначеностi, що можуть викликати значну невпевненiсть у можливостi
Банку здiйснювати безперервну дiяльнiсть. Таким чином, складання фiнансової звiтностi було продовжено виходячи з принципу безперервностi дiяльностi.
Функцiональна валюта та валюта презентацiї Функцiональною валютою, у якiй ведеться бухгалтерський облiк та складається фiнансова звiтнiсть Банку, є гривня.
Залишки коштiв на аналiтичних рахунках, якi станом на звiтну дату облiковуються на балансi Банку у валютi, що є iншою, нiж функцiональна валюта, перерахованi у
функцiональну валюту за курсами обмiну, при цьому: ? активи та зобов’язання у звiтi про фiнансовий стан перераховуються за обмiнним курсом на кiнець дня
вiдповiдного звiтного перiоду; ? компоненти капiталу, у разi наявностi, перераховуються за iсторичним курсом обмiну. Доходи та витрати не перераховуються,
оскiльки облiк на таких рахунках ведеться на балансi Банку виключно у функцiональнiй валютi. Станом на 31 грудня 2017 року основнi курси обмiну, що
застосовувались для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими: 31 грудня 2017 року, гривень 31 грудня 2016 року, гривень 1 долар США 28,067223 27,190858
1 євро 33,495424 28,422604 1 росiйський рубль 0,48703 0,45113 Використання оцiнок та суджень Банк використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми,
що визначаються у фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов’язань протягом наступного фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно
оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються
обґрунтованими за iснуючих обставин. Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень («тис. грн.»), за винятком даних в розрахунку прибутку на 1 просту акцiю
та якщо не зазначено iнше.

4 Примiтка 4. Принципи облiкової полiтики Нижче наведено основнi положення облiкової полiтики, що використовувалися пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi.
Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi, якщо не зазначено iнше. Банк не має дочiрнiх та асоцiйованих компанiй як
єдиної економiчної одиницi, та не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть. 4.1. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi Основа подання iнформацiї Ця
фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Основою оцiнки фiнансової звiтностi Банку є iсторична
собiвартiсть, за винятком статей, зазначених в основних положеннях облiкової полiтики нижче. Наприклад, iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюються за справедливою
вартiстю у вiдповiдностi до МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть», активи, утримуванi для продажу у вiдповiдностi до МСФЗ 5 «Необоротнi активи, утримуванi для
продажу, та припинена дiяльнiсть»вiдображаються за меншою з двох величин: балансовою та справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Банк
обирає та застосовує свою облiкову полiтику послiдовно для подiбних операцiй, iнших подiй або умов, якщо стандарт або тлумачення конкретно не вимагає або не
дозволяє визначення категорiї статей звiтностi, для яких iншi полiтики можуть бути доречними. Якщо стандарт або тлумачення вимагає або дозволяє таке визначення
категорiй, Банк обирає прийнятну облiкову полiтику та послiдовно застосовує її до кожної категорiї. Нижче наведено основнi положення облiкової полiтики, що
використовувалися пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi, якщо не
зазначено iнше. Термiни, що використовуються в цiй примiтцi, вживаються в значеннях, визначених мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 4.2. Первiсне
визнання фiнансових iнструментiв Фiнансовi iнструменти в бухгалтерському облiку подiляються на фiнансовi активи, фiнансовi зобов’язання, iнструменти власного
капiталу i похiднi фiнансовi iнструменти. Керiвництво визначає належну класифiкацiю iнструментiв при їх початковому визнаннi. Фiнансовi активи i зобов’язання
визнаються у балансi тодi, коли Банк стає стороною договору про придбання фiнансового iнструмента. Усi стандартнi придбання фiнансових активiв облiковуються
на дату розрахункiв. Початкова оцiнка фiнансового активу чи зобов’язання здiйснюється за справедливою вартiстю плюс, якщо це фiнансовий актив чи зобов’язання,
яке не класифiкується як фiнансовий iнструмент за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, затрати на здiйснення операцiй, якi
прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання. Пiсля початкового визнання фiнансовi активи, включаючи похiднi
iнструменти, що є активами, оцiнюються за справедливою вартiстю без будь-якого вирахування затрат на здiйснення операцiй, якi можуть бути понесенi при продажу
чи iншому вибуттi фiнансового активу. Якщо оцiнка вартостi, основана на наявних ринкових даних, вказує на прибуток або збиток вiд переоцiнки до справедливої
вартостi при початковому визнаннi активу чи зобов’язання, прибуток або збиток негайно визнається у звiтi про прибутки та збитки. Якщо початковий прибуток чи
збиток не ґрунтується повнiстю на наявних ринкових даних, вiн є вiдстроченим i визнається протягом строку активу чи зобов’язання належним чином, або коли цiни
стають вiдомими, або при вибуттi активу чи зобов’язання. Фiнансовi активи або фiнансовi зобов’язання, якi виникли за ставками, що вiдрiзняються вiд ринкових,
переоцiнюються на момент виникнення до справедливої вартостi, яка являє собою майбутнi виплати процентiв та погашення основної суми заборгованостi,
дисконтованi за ринковими процентними ставками по аналогiчних iнструментах. Рiзниця мiж справедливою вартiстю та номiнальною вартiстю на момент
виникнення вiдображається у звiтi про прибутки та збитки як прибутки чи збитки вiд виникнення фiнансових iнструментiв за ставками, що вiдрiзняються вiд
ринкових. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв ґрунтується на цiнi їх котирування на ринку на дату балансу без будь-яких вирахувань витрат на здiйснення
операцiй. У разi вiдсутностi цiни котирування справедлива вартiсть iнструмента оцiнюється з використанням моделей цiноутворення або методiв дисконтованих
грошових потокiв. При застосуваннi методiв дисконтованих грошових потокiв очiкуванi в майбутньому грошовi потоки базуються на найбiльш точних оцiнках
керiвництва. При цьому використовується ставка дисконту, яка дорiвнює ринковiй ставцi на дату балансу по iнструменту, що має подiбнi умови та характеристики.
При використаннi моделей цiноутворення данi про фiнансовий iнструмент, що вводяться до моделi, базуються на ринкових оцiнках на дату балансу. Справедлива
вартiсть похiдних iнструментiв, якими не торгують на бiржi, оцiнюється за сумою, яку Банк отримав би чи виплатив для припинення дiї контракту на дату балансу, з
урахуванням поточних ринкових умов та платоспроможностi контрагентiв. Прибуток або збиток в результатi змiни справедливої вартостi фiнансового активу або
зобов’язання визнається таким чином: ? прибуток або збиток вiд фiнансового iнструмента, класифiкованого як фiнансовий iнструмент за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, визнається у звiтi про прибутки та збитки; ? прибуток або збиток вiд фiнансового активу, наявного для продажу,
визнається безпосередньо у власному капiталу у звiтi про змiни у власному капiталi (за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та прибуткiв i збиткiв вiд
курсових рiзниць) до моменту припинення визнання активу, коли кумулятивний прибуток або збиток, який був визнаний ранiше у власному капiталi, визнається у
звiтi про прибутки та збитки. Проценти по фiнансовому активу, наявному для продажу, визнаються у звiтi про прибутки та збитки по мiрi їх отримання i
розраховуються iз застосуванням методу ефективної процентної ставки. Прибуток чи збиток вiд фiнансових активiв та зобов’язань, вiдображених за амортизованою
вартiстю, визнається у звiтi про прибутки та збитки, коли вiдбувається припинення визнання фiнансового активу чи зобов’язання або зменшується його кориснiсть, а
також протягом процесу амортизацiї. Банк припиняє визнання фiнансового активу тодi, коли вийшов строк дiї права на отримання грошових коштiв вiд активу або
коли Банк передав права на отримання грошових коштiв по фiнансовому активу згiдно з контрактом в операцiї, за якою передаються практично всi ризики i вигоди,
пов’язанi з володiнням. Будь-якi проценти за фiнансовими активами, якi були переданi, виникли або утримуються Банком, визнаються як окремий актив або
зобов’язання. Банк припиняє визнання фiнансового зобов’язання тодi, коли зазначене у договорi зобов’язання було виконано, анульовано або строк його дiї
закiнчився. 4.3. Знецiнення фiнансових активiв Знецiнення фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю Збитки вiд знецiнення визнаються у
складi прибутку або збитку по мiрi їх виникнення у результатi однiєї або декiлькох подiй («збиткових подiй»), що вiдбулись пiсля початкового визнання фiнансового
активу i чинять вплив на суму або строки оцiночних грошових потокiв, якi пов’язанi з фiнансовим активом або групою фiнансових активiв, якщо цi збитки можна
достовiрно оцiнити. Якщо Банк визначає вiдсутнiсть об’єктивних ознак знецiнення для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд його суттєвостi), вiн
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вiдносить цей актив до групи фiнансових активiв, що мають схожi характеристики кредитного ризику, та здiйснює їх колективну оцiнку на предмет знецiнення.
Основними факторами, якi враховує Банк при визначеннi знецiнення фiнансового активу, є його прострочений статус та можливiсть реалiзацiї вiдповiдної застави, за
її наявностi. Нижче перелiченi iншi основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть об’єктивних ознак збитку вiд знецiнення: ? прострочення будь-якого
чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може пояснюватись затримкою у роботi розрахункових систем; ? позичальник зазнає суттєвих фiнансових
труднощiв, що пiдтверджує отримана Банком фiнансова iнформацiя позичальника; ? ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї позичальника; ?
платоспроможнiсть позичальника погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або мiсцевих економiчних умов, якi чинять вплив на дiяльнiсть позичальника; ?
вартiсть застави суттєво зменшилась у результатi погiршення ситуацiї на ринку. Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення фiнансовi активи об’єднуються
у групи на основi схожих характеристик кредитного ризику. Цi характеристики враховуються при визначеннi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв для групи
таких активiв та є iндикаторами спроможностi дебiтора сплатити суми заборгованостi вiдповiдно до умов договору по активах, що оцiнюються. Майбутнi грошовi
потоки в групi фiнансових активiв, що колективно оцiнюються на предмет знецiнення, розраховуються на основi передбачених договорами грошових потокiв вiд
активiв та досвiду керiвництва стосовно того, якою мiрою цi суми стануть простроченими в результатi минулих збиткових подiй i якою мiрою такi простроченi суми
можна буде вiдшкодувати. Попереднiй досвiд коригується з урахуванням iснуючих даних, що вiдображають вплив поточних умов, якi не впливали на той перiод, на
якому базується попереднiй досвiд збиткiв, та вилучається вплив тих умов у попередньому перiодi, якi не iснують на даний момент. Якщо умови знецiненого
фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю, переглядаються або iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника чи
емiтента, знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної процентної ставки, яка застосовувалася до змiни його умов. Збитки вiд знецiнення
визнаються шляхом створення резерву у сумi, необхiднiй для зменшення балансової вартостi активу до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв (без
урахування майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою для даного активу. Розрахунок поточної
вартостi оцiночних майбутнiх грошових потокiв забезпеченого заставою фiнансового активу вiдображає грошовi потоки, що можуть виникнути у результатi
звернення стягнення на предмет застави за вирахуванням витрат на отримання та продаж застави, незалежно вiд ступеня ймовiрностi звернення стягнення на
предмет застави. Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення активу зменшується i це зменшення може бути об’єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулась
пiсля визнання збитку вiд знецiнення (наприклад, через пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), то визнаний ранiше збиток вiд знецiнення сторнується шляхом
коригування рахунку резерву. Сума зменшення вiдображається у складi прибутку чи збитку за рiк. Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок
вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування активу та пiсля визначення остаточної суми збитку.
Повернення ранiше списаних сум кредитується на рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення у складi прибутку чи збитку за рiк. 4.4. Припинення визнання
фiнансових iнструментiв Банк списує фiнансовi активи з балансу, коли: (а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили
свою чиннiсть або (б) Банк передав права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклав угоду про передачу, i при цьому : (i) також передав в
основному всi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням активами, або (ii) Банк не передав та не залишив в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинив
здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив незв’язанiй сторонi без внесення
обмежень на перепродаж. 4.5. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, залишки на кореспондентських рахунках
у Нацiональному банку України, кошти на кореспондентських рахунках, що вiдкритi в iнших банках (рахунки ностро), високолiквiднi кошти зi строком погашення до
90 днiв вiд дати виникнення, якi не обтяженi будь-якими договiрними зобов’язаннями. З метою складання Звiту про рух грошових коштiв зi статтi Грошовi кошти та
їх еквiваленти виключається сума обов’язкового резерву, якщо вони зберiгаються Банком на окремому рахунку Нацiонального банку України. 4.6. Фiнансовi активи
та зобов’язання, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток У ходi своєї звичайної дiяльностi Банк використовує рiзнi похiднi фiнансовi
iнструменти, включаючи форварди i свопи, на валютних ринках. Цi фiнансовi iнструменти призначаються для торгiвлi та вiдображаються за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть визначається на основi ринкових котирувань або моделей оцiнки, що ґрунтуються на поточнiй ринковiй i договiрнiй вартостi вiдповiдних
базових iнструментiв та iнших факторах. Похiднi фiнансовi iнструменти з позитивною справедливою вартiстю вiдображаються в складi активiв, а з вiд’ємною
справедливою вартiстю – у складi зобов’язань. Доходи i витрати вiд операцiй iз зазначеними iнструментами вiдображаються у Звiтi про прибутки i збитки та iнший
сукупний дохiд у складi чистого прибутку за операцiями з похiдними фiнансовими iнструментами. Похiднi фiнансовi iнструменти, вбудованi в iншi фiнансовi
iнструменти, вважаються окремими похiдними фiнансовими iнструментами i вiдображаються за справедливою вартiстю, якщо їх економiчнi характеристики i ризики
тiсно не пов’язанi з економiчними характеристиками i ризиками основного договору, а основний договiр не призначається для продажу або не вiдображається за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти, вiдокремленi вiд похiдних фiнансових iнструментiв основного
договору, визнаються за справедливою вартiстю у торговому портфелi зi змiнами справедливої вартостi, вiдображеними у складi прибутку або збитку. Якщо
економiчнi характеристики та ризики вбудованого похiдного iнструменту мають тiсний зв’язок з економiчними характеристиками та ризиками основного договору,
тодi похiдний фiнансовий iнструмент не вiдокремлюється вiд основного договору та облiковується в тiй самiй статтi Звiту про фiнансовий стан. Будь- якi змiни в
справедливiй вартостi вбудованого похiдного iнструмента, що не вiдокремлений вiд основного договору, визнаються у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний
дохiд. 4.7. Кредити та заборгованiсть Кредити та дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами, що не
котируються на активному ринку. Угоди за ними не укладаються з метою негайного або короткострокового перепродажу та не класифiкуються як торговi фiнансовi
активи або фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу. Такi активи вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Прибутки та збитки за такими активами вiдображаються у звiтi про сукупнi доходи при вибуттi або зменшеннi корисностi таких кредитiв, а також у процесi
амортизацiї. 4.7.1. Кредити та кошти, наданi банкам Кредити та кошти, наданi банкам, визнаються як фiнансовi активи категорiї «Кредити та дебiторська
заборгованiсть» та первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю (прибуток/збиток першого дня) плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля
первiсного визнання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка. Кредити i кошти, якi не мають фiксованих термiнiв
погашення, облiковуються за амортизованою вартiстю вiдповiдно до очiкуваних дат погашення таких активiв. Зменшення корисностi кредитiв та коштiв, наданих
банкам, Банк вiдображає на рахунках створених спецiальних резервiв. Балансова вартiсть активу зменшується на суму резерву на знецiнення. Сума збитку
вiдображається у звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд на рахунках з облiку витрат. 4.7.2. Кредити, наданi клiєнтам Кредити, якi наданi клiєнтам ? це
непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або визначеними платежами, що не мають котирування на активному ринку, за винятком тих, якi
класифiкуються як iншi категорiї фiнансових активiв. Прибутки та збитки по таких активах вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд
(прибуток/збиток першого дня), вибуттi або знецiненнi таких активiв, а також у процесi амортизацiї. Кредити, наданi Банком з фiксованим строком погашення,
первiсно визначаються за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на проведення операцiї. У тих випадках, коли справедлива вартiсть наданої компенсацiї не
дорiвнює справедливiй вартостi кредиту, наприклад, коли кредит надано за ставками нижчими (вищими) вiд ринкових, рiзниця мiж справедливою вартiстю наданої
компенсацiї та справедливою вартiстю кредиту, визнається як збиток (прибуток) при первiсному визнаннi кредиту i включається до звiту про прибутки та збитки та
iнший сукупний дохiд вiдповiдно до сутi таких збиткiв (доходiв). Пiсля визнання, кредити облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням методу
ефективної ставки вiдсотка. Кредити, наданi клiєнтам, якi не мають фiксованих термiнiв погашення, облiковуються за методом ефективної ставки вiдсотка, на основi
очiкуваного термiну погашення. Зменшення корисностi кредитiв та коштiв, наданих клiєнтам, Банк вiдображає на рахунках створених спецiальних резервiв.
Балансова вартiсть активу зменшується на суму резерву на знецiнення. Сума збитку вiдображається у звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд. 4.7.3.
Списання кредитiв i коштiв У разi неможливостi повернення коштiв та кредитiв вони списуються за рахунок створеного спецiального резерву на покриття збиткiв вiд
знецiнення, з обов’язковою перевiркою вiдповiдностi критерiїв припинення визнання. 4.8. Цiннi папери в портфелi банку до погашення До фiнансових активiв,
утримуваних до погашення Банк вiдносить iнвестицiї з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також фiксованим строком погашення,
що їх Банк має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання Банк оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи
метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщовони є. При погашеннi цiнного паперу з портфеля до погашення Банк має отримати вiд
платника за цiнним папером його номiнальну вартiсть та проценти (за купонними цiнними паперами) за останнiй купонний перiод. На дату погашення Банк має
повнiстю амортизувати дисконт та премiю або, в разi дострокового погашення, визнати частину незамортизованого дисконту (премiї), як доходи (витрати). Цiннi
папери, що утримуються до погашення пiдлягають перегляду на зменшення корисностi на балансовi дати. Кориснiсть цiнних паперiв зменшується, якщо їх балансова
вартiсть перевищує оцiнену суму поточної вартостi майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка (тобто ефективною
ставкою вiдсотка, розрахованою пiд час первинного визнання). Зменшення корисностi для цiнних паперiв, що утримуються до погашення, вiдображається в облiку
шляхом формування резерву на суму перевищення балансової вартостi цiнного паперу над оцiненою сумою очiкуваного вiдшкодування. Якщо в подальшому сума
очiкуваного вiдшкодування збiльшується, то на вiдповiдну суму в межах ранiше сформованого резерву за цим цiнним папером зменшується сума сформованого
резерву. Зменшення балансової вартостi цiнних паперiв вiдображається в бухгалтерському облiку лише на суму, що не призводить до вiд'ємного значення їх вартостi.
Якщо внаслiдок зменшення корисностi цiнних паперiв їх балансова вартiсть досягне нуля, то в бухгалтерському облiку такi цiннi папери вiдображаються за
нульовою вартiстю до прийняття Банком рiшення про їх списання за рахунок сформованих резервiв. При непогашеннi цiнного паперу (строк дiї цiнного паперу
закiнчився, емiтента визнано банкрутом, прийнято рiшення уповноваженого органу про його лiквiдацiю) Банк може списати такий фiнансовий актив за рахунок
сформованого резерву. Cтаном на 31 грудня 2017 року портфель цiнних паперiв до погашення, складався з депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України, якi
в повному обсязi складалися з цiнних паперiв номiнованих в нацiональнiй валютi. Доходи та витрати банку за операцiями з цiнними паперами в портфелi банку до
погашення визначаються в Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). Iнформацiя про цiннi папери в портфелi банку до
погашення розкрита у Примiтцi 6 «Грошовi кошти та їх еквiваленти». 4.9. Iнвестицiйна нерухомiсть Критерiї визнання Переважним критерiєм розподiлу (визначення
як) нерухомостi на iнвестицiйну та нерухомiсть зайняту власником є мета її використання. Якщо Банк не ставить за мету отримання прибутку вiд надання в оренду
придбаної нерухомостi, ця нерухомiсть не вважається iнвестицiйною. Банк визнає нерухомiсть як iнвестицiйну, якщо ця нерухомiсть (земля чи будiвля або частина
будiвлi, або їх поєднання) утримується Банком з метою отримання лiзингових (орендних) платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей та
вiдповiдає наступним критерiям: ? нерухомiсть не утримується для використання у майбутньому як нерухомiсть зайняту власником; ? нерухомiсть не утримується з
метою продажу за умов звичайної господарської дiяльностi; ? нерухомiсть не будується та не полiпшується за дорученням третiх сторiн; ? нерухомiсть, яка будується
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або полiпшується для майбутнього використання як iнвестицiйна нерухомiсть; ? якщо частина об'єкту основних засобiв утримується з метою отримання орендної
плати та/або для збiльшення власного капiталу, та iнша частина об'єкту є нерухомiстю зайнятою власником, i цi частини не можуть бути проданi окремо, тодi об'єкт
основних засобiв визнається iнвестицiйною нерухомiстю за умови її використання переважно з метою отримання орендної плати та/або для збiльшення власного
капiталу. Рiшення про класифiкацiю нерухомостi, як iнвестицiйної або нерухомiсть, зайняту власником (у тому числi у разi переведення з категорiї iнвестицiйної до
нерухомiстi, зайнятої власником та навпаки, у процесi експлуатацiї) приймається колегiальним органом та оформлюється вiдповiдним протоколом. Первiсна вартiсть
об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi включає цiну придбання цiєї нерухомостi та всi витрати, що безпосередньо пов'язанi з її придбанням. Витрати на поточне
обслуговування, ремонт та утримання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi визнаються витратами пiд час їх здiйснення. Капiтальнi iнвестицiї на будiвництво або
забудову та на реконструкцiю об'єкта iнвестицiйної нерухомостi, який у довгостроковiй перспективi використовуватиметься як iнвестицiйна нерухомiсть, збiльшують
його вартiсть. При первiсному визнаннi Банк оцiнює та вiдображає в бухгалтерському облiку iнвестицiйну нерухомiсть за первiсною вартiстю. Подальше визнання
iнвестицiйної нерухомостi на балансi Банку здiйснюється за справедливою вартiстю. Пiд час визначення справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi
незалежним суб’єктом оцiночної дiяльностi використовувались Мiжнароднi стандарти оцiнки МСО-2011 (9-те видання), зокрема МСО 300, 230, 233 та Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi, зокрема МСБО 40, МСФЗ 13. Розрахунок вартостi iнвестицiйної нерухомостi здiйснено в рамках ринкового методу. 4.10. Основнi
засоби та нематерiальнi активи Об’єкти основних засобiв (нематерiальних активiв) визнаються активами, якщо: ? Банк отримує контроль над активом (мається на
увазi, що актив можна продати, обмiняти, здати в оренду та вiдчужувати/передавати будь-яким iншим способом без втрати економiчних вигiд, якi генеруються
iншими активами; а також мати економiчнi вигоди та обмеження доступу iнших осiб до цих вигiд, що випливає з юридичних прав на вiдповiдний актив); ? iснує
досить висока ймовiрнiсть того, що в майбутньому Банк отримає економiчнi вигоди, пов’язанi з цим активом; ? вартiсть активу можна достовiрно оцiнити Облiк
основних засобiв та нематерiальних активiв ведеться пооб’єктно. Одиницею облiку основних засобiв та нематерiальних активiв є окремий iнвентарний об’єкт.
Первинне визнання основних засобiв та нематерiальних активiв Придбання необоротних активiв на умовах попередньої оплати (повної або часткової) до того часу,
поки не отриманi документи, що пiдтверджують право власностi на вiдповiдний об’єкт, вiдображається за вiдповiдними рахунками дебiторської заборгованостi з
придбання активiв. Основнi засоби та нематерiальнi активи оприбутковуються за первiсною вартiстю, яка складається з урахуванням всiх видiв витрат, понесених
Банком при визнаннi таких об’єктiв активами (включаючи витрати на доставку, монтаж, встановлення, сплаченi у зв’язку з придбанням суми непрямих податкiв та
iншi витрати, необхiднi для приведення його у робочий стан). Оцiнка необоротних активiв на дату балансу Балансова вартiсть необоротного активу – сума, за якою
актив облiковують у балансi пiсля вирахування будь-якої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення його корисностi. Пiсля первинного визнання об'єкта
основних засобiв як активу, його подальший облiк здiйснюється з використанням одного з двох методiв: ? за первинною вартiстю (собiвартiстю) за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi; ? за переоцiненою вартiстю (справедливою вартiстю) за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Пiсля первiсного визнання об'єкта основних засобiв як активу, що належить до групи «Будинки,
споруди i передавальнi пристрої», подальший облiк такого об’єкту здiйснюється за переоцiненою вартiстю. Пiсля первiсного визнання об'єкту основних засобiв як
активу, за винятком об’єктiв, що належать до групи «Будинки, споруди i передавальнi пристрої», подальший облiк такого об'єкту здiйснюється за первiсною вартiстю
(собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Переоцiнка об'єкта основних засобiв, що належить до
групи «Будинки, споруди i передавальнi пристрої» проводиться у разi, якщо його залишкова вартiсть iстотно вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату
балансу. У випадку переоцiнки одного об'єкта групи на цю ж дату проводиться переоцiнка всiх об’єктiв групи основних засобiв, до якої належить переоцiнюваний
об’єкт. Надалi переоцiнка проводиться з такою регулярнiстю, щоб залишкова вартiсть на дату балансу суттєво не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi. Не
пiдлягають переоцiнцi малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. Активи у виглядi основних засобiв у заставу пiд зобов’язання Банком у 2017 роцi не надавались.
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи визнаються за первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальних активiв їх облiк надалi здiйснюється за
первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Порядок та метод нарахування
амортизацiї Амортизацiя – систематичний розподiл вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв, яка амортизується протягом строку їх корисного
використання (експлуатацiї). Банк самостiйно встановлює та переглядає строки корисного використання об’єктiв, якi затверджуються розпорядчим документом
керiвництва Банку. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання амортизацiї не пiдлягають. Банк розглядає нематерiальний актив як такий,
що має невизначений строк корисного використання, якщо на пiдставi аналiзу всiх чинникiв (юридичних, нормативних, договiрних, економiчних тощо) немає
передбачуваного обмеження перiоду, протягом якого такий актив буде, за очiкуванням, забезпечувати надходження чистих грошових потокiв до банку (наприклад,
право постiйного користування земельною дiлянкою). Об’єктом амортизацiї є всi необоротнi активи, за винятком землi й об’єктiв, що є предметами антикварiату,
необоротних активiв, утримуваних для продажу, та незавершених капiтальних вкладень в основнi засоби. Амортизацiя необоротних активiв може здiйснюватися
окремо за складовою частиною об’єкта. У Банку використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, який полягає у тому, що витратами поточного
перiоду визначається завжди однакова частина первинної вартостi об’єкта за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi протягом усього визначеного термiну їх корисного
використання, за винятком малоцiнних необоротних матерiальних активiв. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється у розмiрi 100
процентiв його вартостi в перiод передачi в експлуатацiю. Нарахування амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв здiйснюється щомiсячно протягом
строку корисного використання об’єкта за нормами, якi розрахованi виходячi з такого строку корисного використання. Строки корисного використання для
вiдповiдних груп основних засобiв та нематерiальних активiв затверджуються наказом керiвника Банку: Будiвлi – 50 рокiв; Споруди - 15 рокiв; Машини та
обладнання - 5 рокiв; Транспортнi засоби - 8 рокiв; Меблi, прилади - 7 рокiв; Iнвентар, iнструменти – 5 рокiв; Iншi основнi засоби ? 12 рокiв Нематерiальнi актививiдповiдно до правовстановлюючих документiв. Строк корисного використання об’єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв переглядається у разi змiни
очiкуваних економiчних вигод вiд його використання та наприкiнцi кожного фiнансового року. Метод амортизацiї, який застосовується до основних засобiв та
нематерiальних активiв, може переглядатися Банком, якщо вiдбулися суттєвi змiни в очiкуванiй формi економiчних вигод вiд використання цих активiв. Банк у кiнцi
кожного року оцiнює нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання на наявнiсть ознак невизначеностi обмеження строку їх корисного
використання. Якщо таких ознак немає, то Банк установлює строк корисного використання таких нематерiальних активiв. Нематерiальнi активи з невизначеним
строком корисного використання у кiнцi кожного року переглядаються на наявнiсть ознак можливого зменшення корисностi. Новi методи нарахування амортизацiї
застосовуються з нового фiнансового року. При цьому в бухгалтерському облiку така змiна вiдображається як змiна в облiкових оцiнках. 4.11. Оперативний лiзинг
(оренда) Оперативний лiзинг – це оренда, що не передбачає передавання всiх ризикiв i вигод, пов’язаних з правом власностi на актив. Як правило, угоди про
оперативний лiзинг передбачають передачу орендарю права користування необоротними активами на строк, що не перевищує строку їх корисного використання, з
обов’язковим поверненням таких необоротних активiв їх власнику пiсля закiнчення строку дiї лiзингової (орендної) угоди. Необоротнi активи, переданi в
оперативний лiзинг, облiковуються у складi необоротних активiв орендодавця. Визнання доходiв та витрат вiд оперативного лiзингу (оренди) здiйснюється у тому
звiтному перiодi, до якого вони належать, та розраховуються у вiдповiдностi до укладених договорiв. Суми доходiв та витрат вiд оперативного лiзингу (оренди)
зазначено в Примiтках «Iншi операцiйнi доходи» та «Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати». 4.12. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи
вибуття Банк класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї
продажу, а не поточного використання. Для цього: ? актив має бути придатним для негайного продажу в тому станi, у якому вiн перебуває на момент продажу, на
умовах, яких зазвичай дотримуються при продажi таких активiв; ? Банк має план продажу активу та iнiцiювати програму щодо визначення покупця i виконання
плану; ? Банк активно просуває актив для продажу на ринку за цiною, помiркованою з огляду на їх поточну справедливу вартiсть; ? очiкуються, що продаж буде
визнано завершеним протягом одного року. Якщо Банк набуває право власностi на заставлене майно з метою подальшого продажу, то такi активи класифiкуються як
утримуванi для продажу, якщо вони вiдповiдають вищенаведеним критерiям. Необоротнi активи, утримуванi для продажу оцiнюються i вiдображаються в
бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на продаж. Амортизацiя на такi активи не
нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на операцiї,
пов'язаних з продажем продаж визнаються у Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд. Банк продовжує класифiкувати необоротнi активи як утримуванi
для продажу, якщо не було здiйснено продаж протягом року через подiї чи обставини, за якими банк не може здiйснити контроль, а також якщо є достатнi свiдчення
того, що банк продовжує виконувати план продажу необоротного активу. Якщо на дату прийняття рiшення про визнання необоротних активiв як таких, що
утримуються для продажу, не виконуються вищезазначенi умови, але будуть виконанi протягом трьох мiсяцiв пiсля визнання активу, то банк має право класифiкувати
їх як утримуванi для продажу. Перед первiсною класифiкацiєю активiв як утримуваних для продажу банк здiйснює оцiнку балансової вартостi активiв, переглядає їх
на зменшення корисностi, так, як облiк необоротних активiв здiйснюється за первiсною вартiстю (собiвартiстю). Витрати вiд зменшення корисностi включаються до
складу витрат звiтного перiоду iз збiльшенням у балансi суми зносу основних засобiв i накопиченої амортизацiї об’єктiв нематерiальних активiв. У разi зниження
справедливої вартостi необоротних активiв, банк визнає втрати вiд зменшення корисностi за вирахуванням витрат на продаж. У разi збiльшення справедливої
вартостi необоротних активiв за вирахуванням витрат на продаж банк визнає дохiд, але в сумi, що не перевищує ранiше накопиченi втрати вiд зменшення корисностi.
Якщо пiд час оцiнки активiв, призначених для продажу, банк не визнавав зменшення їх корисностi та вiдновлення їх корисностi, то банк визнає доходи або витрати
на дату припинення їх визнання. При переведеннi необоротних активiв до категорiї активiв, утримуваних для продажу, банк здiйснює коригування балансової
вартостi з урахуванням сум накопиченої амортизацiї, втрат вiд зменшення корисностi з одночасним визнанням такого коригування у Звiтi про фiнансовий результат
та iнший сукупний дохiд. 4.13. Залученi кошти Залученi кошти, включаючи кошти кредитних установ, кошти клiєнтiв та випущенi борговi цiннi папери, первiсно
визнаються за справедливою вартiстю отриманих коштiв з урахуванням витрат на операцiю, що безпосередньо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового
зобов’язання. Пiсля первiсного визнання залученi кошти вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи
i витрати визнаються в Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд в момент припинення зобов’язання, а також у процесi амортизацiї. 4.14. Резерви за
зобов’язаннями Резерви зобов’язань та вiдрахувань – це зобов’язання нефiнансового характеру iз невизначеним строком або сумою. Резерви вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, коли Банк має теперiшнє юридичне або конструктивне зобов’язання у результатi минулих подiй i коли iснує iмовiрнiсть того, що для погашення
такого зобов’язання потрiбне буде вiдволiкання ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму цього зобов’язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем
точностi. 4.15. Субординований борг Субординований борг ? це звичайнi незабезпеченi борговi капiтальнi iнструменти (складовi елементи капiталу), якi вiдповiдно
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до договору не можуть бути взятi з Банку ранiше п'яти рокiв, а у випадку банкрутства чи лiквiдацiї повертаються iнвестору пiсля погашення претензiй усiх iнших
кредиторiв. Субординований борг первiсно визнається за справедливою вартiстю отриманих коштiв з урахуванням витрат на операцiю, що безпосередньо
вiдносяться до придбання або випуску фiнансового зобов’язання. Пiсля первiсного визнання субординований борг вiдображається за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за субординованим боргом визнаються в Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний
дохiдв момент припинення зобов’язання, а також у процесi амортизацiї. 4.16. Визнання доходiв i витрат Процентнi доходи та витрати Процентнi доходи та витрати
визнаються за методом нарахування й розраховуються за методом ефективної ставки вiдсотка. Ефективна процентна ставка ? ставка, яка точно дисконтує очiкуванi
майбутнi виплати та надходження протягом очiкуваного строку служби фiнансового iнструмента чи бiльш короткого перiоду (якщо таке має мiсце) до чистої
балансової суми фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання. При обчисленнi враховуються всi договiрнi умови фiнансового iнструмента (наприклад,
дострокове погашення) та всi винагороди чи додатковi витрати, що безпосередньо пов’язанi з фiнансовим iнструментом та є невiд’ємною частиною ефективної
процентної ставки, окрiм майбутнiх збиткiв за кредитами. Балансова вартiсть фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання коригується, якщо Банк переглядає
свою оцiнку виплат та надходжень. Скоригована балансова вартiсть обчислюється, виходячи з первiсної ефективної процентної ставки, а змiни у балансовiй вартостi
вiдображаються як процентнi доходи чи витрати. Комiсiї, якi є невiд’ємною частиною ефективної ставки вiдсотку фiнансового iнструмента (за надання кредиту, за
вiдкриття кредитних рахункiв, за оцiнку фiнансового стану позичальника, оцiнку та вiдображення гарантiй, застав тощо) разом з вiдповiдними витратами,
пов’язаними з випуском фiнансового iнструменту амортизуються з використанням ефективної ставки вiдсотку. При списаннi (частковому списаннi) фiнансового
активу або групи аналогiчних фiнансових активiв у результатi збитку вiд зменшення корисностi, процентний дохiд визнається з використанням процентної ставки,
яка використовувалась для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд зменшення корисностi. Коли iснує ймовiрнiсть, що зобов’язання з
кредитування призведе до виникнення кредиту, плата за зобов’язання з кредитування разом з вiдповiдними прямими витратами визнається як коригування
ефективної ставки вiдсотка наданого кредиту. Якщо малоймовiрно, що кредитну лiнiю буде використано, тодi комiсiйнi визнаються як дохiд на пропорцiйнiй часу
основi протягом перiоду чинностi зобов’язання. Комiсiйнi доходи Банк отримує комiсiйнi доходи за рядом послуг, що надаються клiєнтам. Комiсiйнi доходи можна
роздiлити на такi категорiї: 1) Комiсiйнi доходи, отриманi в результатi надання послуг протягом певного перiоду. Винагороди, отриманi вiд надання послуг протягом
певного перiоду, нараховуються протягом цього перiоду. Цi винагороди включають комiсiйний дохiд та винагороди вiд послуг з управлiння активами,
вiдповiдального зберiгання та iнших винагород за управлiнськi та консультацiйнi послуги. Комiсiйнi винагороди за зобов’язання з надання кредитiв, що, ймовiрно,
будуть використанi, та iншi комiсiйнi винагороди за кредитами переносяться на наступнi перiоди (разом iз будь-якими додатковими витратами) та визнаються як
коригування ефективної процентної ставки за кредитами. 2) Доходи вiд надання послуг з проведення операцiй. Доходи вiд надання послуг третiм особам, визнаються
пiсля завершення вiдповiдної операцiї. Сума винагороди або компоненти винагороди, пов’язанi з певними видами дiяльностi, визнаються пiсля перевiрки
дотримання вiдповiдних критерiїв. 4.17. Податок на прибуток Податок на прибуток визнається як поточний та вiдстрочений податок. Поточний податок на прибуток
визнається у сумi, що розрахована за звiтний перiод вiдповiдно до податкового законодавства. Вiдстрочене податкове зобов’язання ? сума податку на прибуток, яка
сплачуватиметься в наступних перiодах з тимчасової рiзницi, що пiдлягає оподаткуванню. Вiдстрочений податковий актив – сума податку на прибуток, що пiдлягає
вiдшкодуванню в наступних перiодах з тимчасової рiзницi, що пiдлягає вирахуванню. Вiдстроченi податковi зобов’язання та активи розраховуються за ставками
оподаткування, що дiятимуть протягом перiоду, у якому здiйснюватимуться реалiзацiя або використання активу або погашення зобов’язання. Банк визнає
дебiторською заборгованiстю за податком на прибуток перевищення сплаченої суми податку на прибуток над сумою, яка пiдлягає сплатi. Банк згортає дебiторську
заборгованiсть та зобов'язання з поточного податку на прибуток, якщо погашення зобов'язання здiйснюється як залiк цiєї дебiторської заборгованостi. 4.18.
Статутний капiтал та емiсiйний дохiд Статутний капiтал – це сплаченi акцiонерами (пайовиками) зобов’язання про внесення коштiв за пiдпискою на акцiї (паї),
величина якого зареєстрована в порядку, встановленому чинним законодавством. Статутний капiтал вiдображається по первiснiй (номiнальнiй) вартостi. Витрати,
безпосередньо пов’язанi з випуском нових акцiй Банку, згiдно з вимогами МСФО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання», облiковуються як вирахування з власного
капiталу тiєю мiрою, якою вони є додатковими витратами, що прямо вiдносяться до операцiї з власним капiталом, i яких iнакше можна було б уникнути.
Перевищення справедливої вартостi (цiни розмiщення) внесених у капiтал сум над номiнальною вартiстю випущених акцiй облiковується у складi капiталу Банку як
емiсiйний дохiд (емiсiйнi рiзницi). 4.19. Переоцiнка iноземної валюти Операцiї в iноземних валютах визнаються за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення
операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, якi виникли в iноземнiй валютi, перераховуються в гривнi за офiцiйним курсом НБУ, що дiє на дату складання балансу.
Прибутки i збитки, якi виникають в результатi такого перерахунку, визнаються у звiтi про сукупнi доходи на нетто основi як курсовi рiзницi у тому перiодi, у якому
вони виникають. Немонетарнi активи i зобов’язання, визнанi по iсторичнiй вартостi в iноземнiй валютi, перераховуються за результатом виникнення. Немонетарнi
статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Якщо прибуток або збиток
за немонетарною статтею визнається в iншому сукупному прибутку, будь-який компонент валюти цього прибутку чи збитку визначатиметься прямо в iншому
сукупному прибутку. Коли прибуток або збиток за немонетарною статтею визнається в прибутку або збитку, то будь-який валютний компонент цього прибутку або
збитку визнається у прибутку або збитку. 4.20. Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань Банк згортає фiнансовий актив та фiнансове зобов’язання з вiдображенням
чистої суми в Звiтi про фiнансовий стан, якщо i тiльки якщо: а) має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум; б) має намiр погасити зобов’язання на
нетто-основi або продати актив й одночасно погасити зобов’язання. Право на згортання – це визначене контрактом або iншим чином юридичне право дебiтора
погашати чи iнакше вилучати всю суму (або частину суми) до сплати кредиторовi шляхом застосування цiєї суми в суму до сплати вiд кредитора. Одночасне
погашення за двома фiнансовими iнструментами може вiдбуватися, наприклад, шляхом операцiй через клiрингову палату в умовах органiзованого фiнансового ринку
або обмiну без посередникiв. За таких обставин грошовi потоки фактично еквiвалентнi однiй сумi нетто i не є доступними кредитному ризиковi або ризику
лiквiдностi. У звiтному перiодi операцiї iз взаємозалiку окремих статей активiв та зобов’язань банком не здiйснювалися. 4.21. Зобов’язання з пенсiйного
забезпечення та iнших виплат Банк не має додаткових схем пенсiйного забезпечення, крiм участi в державнiй пенсiйнiй системi України, що передбачає розрахунок i
сплату поточних внескiв роботодавця як вiдсотка вiд поточних загальних виплат працiвникам. Цi витрати вiдображаються у звiтному перiодi, до якого вiдноситься
вiдповiдна заробiтна плата. Крiм цього, Банк не має програм додаткових виплат працiвникам пiсля закiнчення трудової дiяльностi або iнших суттєвих
компенсацiйних програм, якi вимагали б додаткових нарахувань. 4.22. Iнформацiя за операцiйними сегментами Сегмент – це вiдокремлюваний компонент бiзнесу
Банку, який займається або постачанням послуг чи продуктiв (сегмент бiзнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктiв в межах конкретного економiчного
середовища (географiчний сегмент), який зазнає ризикiв та забезпечує прибутковiсть, вiдмiннi вiд тих, якi притаманнi iншим сегментам. Банк вiдображає окремо
звiтнi сегменти, якщо бiльша частина доходу цього сегменту створюється вiд банкiвської дiяльностi за межами сегмента й дохiд даного сегмента становить 10% або
бiльше вiд загального доходу. Основним форматом Банку для вiдображення у звiтностi сегментної iнформацiї є сегменти бiзнесу. Бiльшiсть операцiй Банку
зосередженi в Українi. Банк визнає наступнi звiтнi сегменти: ? послуги корпоративним клiєнтам (корпоративна банкiвська дiяльнiсть);; ? послуги фiзичним особам
(роздрiбна банкiвська дiяльнiсть); ? послуги банкам (казначейська дiяльнiсть); ? iншi операцiї. Сегмент «iншi операцiї» має важливе значення для Банку в цiлому
(забезпечує дiяльнiсть iнших сегментiв тощо) й iнформацiя про нього є суттєвою. Доходами звiтного сегмента Банк визнає дохiд, який безпосередньо вiдноситься до
сегмента, та вiдповiдну частину доходу банку, що може бути вiднесена до сегмента вiд зовнiшньої дiяльностi або вiд операцiй мiж iншими сегментами в межах
одного банку. Доходи звiтних сегментiв наводяться за вирахуванням податку на додану вартiсть, акцизного збору, iнших зборiв i вирахувань з доходу. До складу
доходiв звiтних сегментiв не включаються доходи вiд надзвичайних подiй та дохiд з податку на прибуток. Витратами звiтного сегмента Банк визнає витрати,
пов’язанi з основною дiяльнiстю сегмента, що безпосередньо вiдносяться до нього, та вiдповiдну частину витрат, що можуть бути обґрунтовано вiднесенi до
сегмента, уключаючи витрати вiд зовнiшньої дiяльностi, та витрати, пов’язанi з операцiями за iншими сегментами в межах одного банку. Проте, якщо витрати на
рiвнi Банку пов’язанi лише з одним сегментом, то такi витрати Банк визнає витратами сегмента (якщо вони пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю сегмента i їх
можнапрямо вiднести до сегмента або обґрунтовано розподiлити на нього). 4.23. Операцiї зi зв’язаними особами Банк визнає зв’язаною стороною сторону, яка: 1)
прямо або непрямо контролює або перебуває пiд контролем, або перебуває пiд спiльним контролем з Банком, або має частку участi в Банку, яка надає їй змогу
суттєво впливати на Банк; 2) є асоцiйованою компанiєю Банку; 3) є спiльним пiдприємством, у якого Банк є контролюючим учасником; 4) є членом провiдного
управлiнського персоналу Банку; 5) є близьким родичем особи, зазначеної в 1) або 4); 6) є суб’єктом господарювання, що його контролює, спiльно контролює, або на
який здiйснює суттєвий вплив, або має суттєвий вiдсоток голосiв у такому суб’єктi господарювання, прямо або непрямо, особа, зазначена в 1)-5); 7) є програмою
виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Банку або будь-якого суб’єкта господарювання, який є пов’язаною стороною Банку (виплати по закiнченнi
трудової дiяльностi: пенсiї, iншi види пенсiйних виплат, страхування життя та медичне обслуговування по закiнченi трудової дiяльностi). Банк розкриває iнформацiю
щодо зв’язаних сторiн вiдповiдно до вимог МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн». 4.24. Iстотнi припущення i джерела невизначеностi в оцiнках
Оцiнки та вiдповiднi припущення базуються на iсторичному досвiдi та iнших iстотних факторах. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд таких оцiнок. Оцiнки i
пов’язанi з ними допущення регулярно переглядаються. Змiни в оцiнках вiдображаються в тому перiодi, в якому оцiнка була переглянута, якщо змiна впливає лише
на цей перiод, або в тому перiодi, до якого вiдноситься змiна, i в майбутнiх перiодах, якщо змiна впливає як на поточнi, так i на майбутнi перiоди. У процесi
застосування облiкової полiтики управлiнський персонал Банку зробив такi судження, крiм облiкових оцiнок, якi мають найбiльш суттєвий вплив на суми,
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi: Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Якщо справедливу вартiсть фiнансових активiв, вiдображених у Звiтi про
фiнансовий стан, неможливо визначити на основi цiн на активному ринку, вона визначається з використанням рiзних методик оцiнки, що включають застосування
моделей оцiнки. У якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується iнформацiя зi спостережуваних ринкiв, однак у тих випадках, коли це не
представляється практично здiйсненним, потрiбна певна частка судження для встановлення справедливої вартостi. Виявлення мiжбанкiвських угод своп В 2017 роцi
Банк був стороною в рядi угод з мiжбанкiвських взаємних розмiщень в рiзних валютах, укладеними з iншими українськими банками. Метою переважної частини цих
угод було надання короткострокового фiнансування iншим банкам, забезпеченого грошовими депозитами, отриманими у вiдповiдь. Основнi суми за такими
розмiщеннями та залученнями та вiдповiднi процентнi ставки суттєво вiдрiзнялись. Наразi Банк вважає усi такi взаємнi розмiщення похiдними фiнансовими
iнструментами i застосував взаємозалiк щодо вiдповiдних залишкiв та доходiв/витрат. Резерв пiд знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi, цiнних паперiв
у портфелi банку на продаж та до погашення, коштiв в iнших банках Банк регулярно проводить аналiз кредитiв i дебiторської заборгованостi на предмет знецiнення.
Виходячи з наявного досвiду, Банк використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд знецiнення в ситуацiях, коли позичальник зазнає фiнансових труднощiв i
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вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних позичальникiв. Банк аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi даних
спостережень, що вказують на несприятливу змiну в статусi погашення зобов’язань позичальниками у складi групи або змiну державних чи мiсцевих економiчних
умов, що спiввiдноситься з випадками невиконання зобов’язань за активами у складi групи. Управлiнський персонал використовує оцiнки, заснованi на об’єктивних
ознаках знецiнення за групами кредитiв i дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Банк використовує своє судження при коригуваннi даних
спостережень стосовно групи кредитiв або дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних обставин. Методи та припущення, використанi для оцiнки
грошових потокiв аналiзуються регулярно з метою зменшення будь-яких розбiжностей мiж оцiночним збитком та фактичними результатами. Справедлива вартiсть
основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi та активiв, утримуваних для продажу Як зазначено у Примiтцi 9 i 13, будiвлi, що належать Банку, проходять регулярну
переоцiнку. Така переоцiнка ґрунтується на результатах оцiнки, що здiйснюється незалежними оцiнювачами. Основою оцiнки є метод порiвняння продажiв,
результати якого пiдтверджуються методом капiталiзацiї доходу. У ходi переоцiнки незалежнi оцiнювачi використовують професiйнi судження та оцiнки для
визначення аналогiв будiвель, що використовуються при застосуваннi методу порiвняння реалiзацiї, строкiв експлуатацiї активiв, що пiдлягають переоцiнцi, та норм
капiталiзацiї, що використовуються при застосуваннi методу капiталiзацiї доходу. Резерви пiд знецiнення iнших активiв та зобов’язань Припущення та оцiнки,
пов'язанi з нарахуванням резервiв пiд знецiнення iнших активiв та зобов’язань, є сферою iстотних оцiнок керiвництва, оскiльки основнi припущення, що
використовуються як для iндивiдуальної так i для колективної оцiнки знецiнення, можуть змiнюватися вiд перiоду до перiоду та можуть значно вплинути на
результати операцiй Банку. Визначення пов’язаних сторiн Визначення пов’язаних сторiн вимагає вiд керiвництва застосування суттєвих оцiнок у визначеннi вiдносин
мiж пов'язаними сторонами. Iншi джерела невизначеностi Незважаючи на здiйснення українським урядом низки стабiлiзацiйних заходiв, спрямованих на
забезпечення лiквiдностi українських банкiв та компанiй, невизначенiсть щодо доступу до капiталу та вартостi капiталу для Банку та його контрагентiв триває i
надалi, що може негативно вплинути на фiнансовий стан Банку, результати його дiяльностi та перспективи розвитку. Керiвництво не може достовiрно оцiнити вплив
на фiнансовий стан Банку будь-якого подальшого погiршення ситуацiї з лiквiднiстю на фiнансових ринках та пiдвищення нестабiльностi на валютних ринках та
ринках капiталу. На думку керiвництва, вживаються усi необхiднi заходи для пiдтримки життєздатностi та зростання господарської дiяльностi Банку у поточних
умовах.
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Примiтка 5. Запровадження нових або переглянутих стандартiв та тлумачень Для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi, наведений далi перелiк нових або
переглянутих стандартiв в перший раз стали обов'язковими для фiнансового року, що почався 1 сiчня 2017 року (перелiк не включає iнформацiю про новi або змiненi
вимоги, якi впливають на промiжну фiнансову звiтнiсть або перше застосування МСФЗ – МСФЗ 14 Рахунки вiдстрочених тарифних коригувань (випущений у сiчнi
2014 року) - оскiльки вони не стосуються фiнансової звiтностi Банку, складеної за МСФЗ). • Змiни до МСФЗ 7 Iнiцiативи щодо розкриття (випущенi в сiчнi 2016
року). Змiни, що застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, вимагають вiд Банку розкривати iнформацiю, що
дозволить користувачам фiнансової звiтностi оцiнювати змiни в зобов’язаннях, що виникають вiд здiйснення фiнансової дiяльностi. Цi змiни не мали впливу на рiчну
фiнансову звiтнiсть Банку. • Змiни до МСБО 12 пiд назвою Визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованими збитками (випущенi у сiчнi 2016 року). Цi
змiни, що застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, якi роз’яснюють, що облiк вiдстрочених податкових
активiв, пов'язаний з нереалiзованими збитками за борговими iнструментами, що облiковуються за справедливою вартiстю, мали на метi виключити рiзноманiтнiсть
застосування на практицi. Цi змiни не мали суттєвого впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Банку. • Поправки до МСФЗ 12 (Щорiчне вдосконалення стандартiв МСФЗ
за 2014-2016 рр.), випущенi в груднi 2016 р., пояснюють, що вимоги стандарту щодо розкриття iнформацiї застосовуються до частки участi в компанiях в межах
застосування МСФЗ 5 Непоточнi активи, утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть, за винятком узагальненої фiнансової iнформацiї щодо цих часток (тобто,
параграфи B10-B16 МСФЗ 12). Цi змiни не вплинули на рiчну фiнансову звiтнiсть Банку . Новi або змiненi стандарти, якi були виданi Радою з МСФЗ, але ще не
набули чинностi для фiнансового року, що почався 1 сiчня 2017 року Банк не застосовував наведенi далi новi або змiненi стандарти, якi були виданi Радою з МСФЗ,
але ще не набули чинностi для фiнансового року, що почався 1 сiчня 2017 року (перелiк не включає iнформацiю про новi або змiненi вимоги, якi впливають на
промiжну фiнансову звiтнiсть або перше застосування МСФЗ, оскiльки вони не стосуються фiнансової звiтностi, складеної за МСФЗ). Банк очiкує, що новi стандарти
та змiни будуть застосованi при складаннi фiнансової звiтностi пiсля набуття ними чинностi. Банк оцiнив, де це можливо, потенцiйний вплив всiх нових стандартiв
та змiн, якi стануть чинними в майбутнiх перiодах. Змiни до дiючих стандартiв • Поправки до МСБО 28 (Щорiчнi змiни до стандартiв МСФЗ за 2014-2016 роки,
випущенi у груднi 2016 року) - змiни, що застосовуються до рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати (застосування у бiльш раннiх
перiодах дозволено), уточнюють, що обрання методу оцiнки за справедливою вартiстю через прибутки або збитки для iнвестицiй в асоцiйовану компанiю або спiльну
компанiю, яку утримує венчурна компанiя, взаємний фонд, траст або iнша квалiфiкована компанiя, дозволене для кожної iндивiдуальної iнвестицiї в асоцiйовану
компанiю або спiльну компанiю пiсля первiсного визнання. Поправки, як очiкується, не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. • Поправки до МСБО 40
Iнвестицiйна нерухомiсть (випущенi в груднi 2016 року) - змiни, що застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiзнiше
(застосування у бiльш раннiх перiодах дозволено), уточнюють, що переведення об’єктiв до або з iнвестицiйної нерухомостi (включаючи активи, що будуються або
освоюються) здiйснюються тодi i тiльки тодi, коли є докази того, що змiна використання майна вiдбулася. Змiни не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. •
Змiни до МСФЗ 2 пiд назвою Класифiкацiя та оцiнка транзакцiй на основi акцiй (випущенi в червнi 2016 року) – змiни, що застосовуються до рiчних звiтних
перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, роз’яснюють вплив умов надання прав на виплати, пов’язанi з iнструментами капiталу, на оцiнку
виплат на основi акцiй, розрахунки за якими здiйснюватимуться грошовими коштами, облiк транзакцiй щодо виплат на основi акцiй (ТВОА) з розрахунками на
нетто-основi з урахуванням зобов’язань з податку на репатрiацiю, та вплив модифiкацiї строкiв i умов ТВОА, що змiнюють класифiкацiю ТВОА з транзакцiй,
розрахунки за якими здiйснюються грошовими коштами, на транзакцiї, розрахунки за яким здiйснюється акцiями. За оцiнкою менеджменту Банку, цi змiни не
матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. • Поправки до МСФЗ 4 «Застосування МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти зi стандартом МСФЗ 4 Страховi контракти»
(випущенi у вереснi 2016 року) - змiни, що застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, дають усiм страховикам
можливiсть визнавати через iнший сукупний дохiд, а не як прибуток або збиток, волатильнiсть, яка може виникнути, коли застосовується МСФЗ 9, але не
застосовується МСФЗ 17. Крiм того, суб'єктам господарювання, чиї види дiяльностi переважно пов'язанi зi страхуванням, надають факультативне тимчасове
звiльнення (до 2021 року) вiд застосування МСФЗ 9, тим самим продовжуючи застосовувати МСБО 39 ("метод вiдстрочки"). Оскiльки Банк не випускає страхових
контрактiв, змiни не передбачають впливу на його фiнансову звiтнiсть. • Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 (випущенi у вереснi 2014 року), стосуються поточного
конфлiкту мiж двома стандартами та пояснюють, що прибуток або збиток слiд визнати повнiстю, коли транзакцiя включає в себе бiзнес, i частково, якщо вiн включає
активи, якi не становлять бiзнес. Дата набрання чинностi, первiсно встановлена для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, була
вiдкладена на невизначений термiн у груднi 2015 року, однак дострокове застосування поправок є допустимим. Очiкується, що це не вплине на рiчну фiнансову
звiтнiсть Банку. Новi iнтерпретацiї • Iнтерпретацiя IFRIC 22 Операцiї з iноземною валютою та сплата авансiв (випущена в груднi 2016 року) – це тлумачення, що
застосовується до рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати (дострокове застосування дозволене), та мiстить керiвництво, яке пояснює,
що обмiнний курс, який використовується в операцiях, якi передбачають сплату або отримання авансової оплати в iноземнiй валютi, застосовується на дату
первiсного визнання немонетарного активу або доходiв майбутнiх перiодiв. Банк не очiкує суттєвого впливу iнтерпретацiї на рiчну фiнансову звiтнiсть. •
Iнтерпретацiя IFRIC 23 Невизначенiсть щодо нарахувань податку наприбуток податкових витрат (випущена в червнi 2017 року) – це тлумачення, що застосовується
до рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати (дострокове застосування дозволено), наводить iнструкцiї щодо вiдображення наслiдкiв
невизначеностi при облiку податку на прибуток вiдповiдно до МСБО 12, зокрема: (i) чи слiд розглядати невизначенi податковi процедури окремо, (ii) припущення
щодо перевiрок податкових органiв, (iii) визначення оподатковуваного прибутку (податкових збиткiв), податкових баз, невикористаних податкових збиткiв,
невикористаних податкових кредитiв, ставки податку та (iv) наслiдки змiн у фактах та обставинах. Банк не очiкує суттєвого впливу iнтерпретацiї на рiчну фiнансову
звiтнiсть. Новi стандарти • МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти (виданий в липнi 2014 року). Цей стандарт замiнить МСБО 39 (та всi попереднi версiї МСФЗ 9) i набуде
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi почнуться 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Вiн мiстить вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв i
фiнансових зобов'язань, знецiнення, облiку хеджування та припинення визнання. МСФЗ 9 вимагає, щоб усi визнаннi фiнансовi активи в подальшому оцiнювались за
амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю (через прибуток чи збиток, або через iнший сукупний дохiд), в залежностi вiд їх класифiкацiї по вiдношенню
до бiзнес-моделi компанiї щодо управлiння фiнансовими активами та характеристик договiрних грошових потокiв за фiнансовим активом. Для фiнансових
зобов'язань найбiльш значний вплив застосування МСФЗ 9 стосується випадкiв, коли застосовується варiант оцiнки за справедливою вартiстю: сума змiни у
справедливiй вартостi фiнансового зобов'язання, вiдображеного як визнане за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, що спричинена змiнами в
кредитному ризику цього зобов'язання, визнається в iншому сукупному доходi ( а не у прибутку чи збитку), якщо це не створює невiдповiдностi у бухгалтерському
облiку. Для знецiнення фiнансових активiв МСФЗ 9 запроваджує модель "очiкуваного кредитного збитку", яка заснована на концепцiї забезпечення очiкуваних втрат
при укладеннi контракту; бiльше не буде необхiдностi мати об'єктивнi докази знецiнення до визнання кредитного збитку. Для облiку хеджування МСФЗ 9
запроваджує досконалу перевiрку, яка дозволить фiнансовiй звiтностi краще вiдображати вплив здiйснення заходiв з управлiння ризиками при хеджуваннi
фiнансових i нефiнансових ризикiв. Положення щодо припинення визнання перенесенi с МСБО 39 практично без змiн. МЗФЗ 9 буде застосований для складання
фiнансової звiтностi за 2018 рiк i Банк очiкує, що застосування нового стандарту не буде мати суттєвий вплив на суми фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань
у звiтностi Банку. МСФЗ 15 Виручка за договорами з клiєнтами (виданий в травнi 2014 року). Новий стандарт, який набуває чинностi для рiчних перiодiв, якi
починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, замiнює МСБО 11, МСБО 18 та їх iнтерпретацiї (ПКI-31 та КIМСФЗ 13, 15, та 18). Вiн встановлює єдину i
всеохоплюючу основу для визнання доходу, однакову для застосування для всiх операцiй , галузей i ринкiв капiталу, з ключовим принципом (на основi
п'ятиступiнчастої моделi, яка буде застосовуватися до всiх контрактiв з клiєнтами), розширює розкриття та встановлює новi або вдосконаленi положення (наприклад,
умови при яких визнається дохiд, облiк змiнної винагороди, витрати на виконання та отримання контракту, тощо). Банк очiкує, що МСФЗ 15 буде використовуватись
для складання фiнансової звiтностi Банку пiсля того як вiн стане обов'язковим, i що застосування нового стандарту може мати вплив на суми звiтностi, якi
стосуються доходу Банку. Однак, практично неможливо надати обґрунтовану оцiнку цього впливу до завершення детального аналiзу. МСФЗ 16 Оренда (випущена в
сiчнi 2016 р.) – новий стандарт застосовується до рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати (дострокове застосування дозволяється
лише за умови застосування МСФЗ 15), замiнює МСБО 17 та його тлумачення. Найбiльша змiна - це те, що практично всi лiзинговi операцiї будуть вiдображатися на
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балансах орендарiв за єдиною моделлю (за винятком оренди менш, нiж за 12 мiсяцiв та оренди малоцiнних активiв), таким чином, зникає рiзниця мiж операцiйною
та фiнансовою орендою. Однак бухгалтерський облiк орендодавця залишається практично незмiнним, i вiдмiннiсть мiж операцiйною та фiнансовою орендою
зберiгається. Банк очiкує, що МСФЗ 16 може мати вплив на звiтнiсть Банку, проте, наразi практично неможливо надати обґрунтовану оцiнку цього впливу до
завершення детального аналiзу.
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Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1 Готiвковi
кошти 152 517 1 056 2 Кошти в Нацiональному банку України 3 022 1 270 3 Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках 928 158 3.1 України
928 158 3.2 iнших країн ? ? 4 Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України 78 080 86 059 5 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 234 547 88
543 Обмежень щодо використання грошових коштiв немає. Станом на кiнець дня 31 грудня 2016 та 31 грудня 2017 рокiв залишки на кореспондентських рахунках є
не простроченими та не знецiненими. Станом на кiнець дня 31 грудня 2016 та 31 грудня 2017 рокiв Банк виконував вимоги Нацiонального банку України щодо
обов’язкових резервiв. Контроль формування обов’язкових резервiв здiйснюється за мiсяць на основi середнiх даних за увесь перiод утримання. Сума обов'язкових
резервiв згiдно з установленими нормативами (резервна база) за перiод утримання з 11.12.2017 по 10.01.2018 складає 7 158 тис.грн. Середнiй залишок на
кореспондентському рахунку за перiод утримання з 11.12.2017 по 10.01.2018 склав 8 659 тис.грн. Сума обов'язкових резервiв згiдно з установленими нормативами
(резервна база) за перiод утримання з 11.12.2016 по 10.01.2017 складає 1 409 тис.грн. Середнiй залишок на кореспондентському рахунку за перiод утримання з
11.12.2016 по 10.01.2017 склав 3 029 тис.грн.

Примiтка 7. Кошти в iнших банках Таблиця 7.1. Кошти в iнших банках (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1 Депозити в iнших банках 260
260 1.1 короткостроковi депозити 260 260 2 Гарантiйнi депозити 561 - 3 Резерв пiд знецiнення депозитiв в iнших банках (260) (260) 4 Кошти розмiшенi на
кореспондентських рахунках в iнших банках 13 13 5 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (13) (13) 6 Усього коштiв у банках за мiнусом резервiв 561 ?
Станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року гарантiйнi депозити включають гарантiйне забезпечення перед одним українським банком, надане для забезпечення
проведення операцiй з використання платiжних карток MasterCard. Таблиця 7.2. Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Назва
статтi Депозити Кошти, розмiшенi на кореспон-дентських рахунках в iнших банках Гарантiйнi депозити Усього 1 2 3 4 5 6 1 Непростроченi i не знецiненi - - 561 561 2
Знецiненi кошти, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi 260 13 ? 273 2.1. iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 260 13 ? 273 3 Кошти в iнших банках до
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вирахування резервiв 260 13 ? 273 3 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (260) (13) ? (273) 4 Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв ? ? 561 561
Таблиця 7.3. Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за 2016 рiк (тис. грн.) Рядок Назва статтi Депозити Кошти, розмiшенi на кореспон-дентському рахунку
Кредити Усього 1 2 3 4 5 6 1 Знецiненi кошти, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi 260 13 ? 273 1.1. iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 260 13 ? 273 2
Кошти в iнших банках до вирахування резервiв 260 13 ? 273 3 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (260) (13) ? (273) 4 Усього коштiв в iнших банках за
мiнусом резервiв ? ? ? ? Таблиця 7.4. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення коштiв в iнших банках (тис. грн.) Рядок Рух резервiв 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1 Резерв пiд
знецiнення за станом на початок перiоду (273) (1 756) 2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду - 1 483 3 Резерв пiд знецiнення за станом
на кiнець перiоду (273) (273)
Примiтка 8. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Таблиця 8.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1
Кредити, наданi юридичним особам 31 405 17 153 2 Кредити, наданi фiзичним особам-пiдприємцям 1 007 - 3 Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби
842 ? 4 Резерв пiд знецiнення кредитiв (5 324) (4 593) 5 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 27 930 12 560 Статтi активу подаються iз врахуванням нарахованих та не
отриманих процентних доходiв, якi на звiтну дату складають 580 тис. грн. Станом на 31 грудня 2017 року концентрацiя кредитiв, виданих Банком десяти найбiльшим
позичальникам, становила 33 254 тис. грн. (100% вiд сукупного кредитного портфеля) (2016 рiк: 17 153 тис. грн. (100% вiд сукупного кредитного портфеля). По цих
кредитах був створений резерв в розмiрi 5 324 тис. грн. (2016 рiк.: 4 593 тис. грн.). Таблиця 8.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2017 рiк
(тис. грн.) Рядок Рух резервiв Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам-пiдприємцям Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi
потреби Усього 1 2 3 4 5 6 1 Залишок станом на початок перiоду (4 593) - - (4 593) 2 (Збiльшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду (407) (80) (244) (731) 3
Залишок станом на кiнець перiоду (5 000) (80) (244) (5 324) Таблиця 8.3. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2016 рiк (тис. грн.) Рядок Рух
резервiв Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 1 Залишок станом на початок перiоду (25 991) (6
795) (32 786) 2 Зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду 6 605 ? 6 605 3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву 14 793 6 795 21 588 4
Залишок станом на кiнець перiоду (4 593) ? (4 593) Таблиця 8.4. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi (тис. грн.) Рядок Вид економiчної дiяльностi
2017 рiк 2016 рiк Сума % Сума % 1 2 3 4 5 6 1 Оптова та роздрiбна торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 12 750 38 12 560
73 2 Фiзичнi особи 842 3 ? ? 3 Постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря - - 4 593 27 4 Надання фiнансових послуг 12 705 38 5 Iншi 6 957 21 ?
? 6 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв до вирахування резервiв 33 254 100 17 153 100 Розшифровка рядка 5 «Iншi»: (тис. грн.) Рядок Вид економiчної
дiяльностi 2017 рiк 2016 рiк Сума % Сума % 1 Виробництво 2 730 39 - - 2 Професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть 3 019 43 - - 3 Транспорт 1 007 15 4 Iнше 201 3 - 5 Усього 6 957 100 - - Таблиця 8.5. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Назва статтi Кредити, наданi юридичним особам
Кредити, наданi фiзичним особам-пiдприємцям Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 6 1 Незабезпеченi кредити 24 363 - ? 24 363 2
Кредити, забезпеченi 7 042 1 007 842 8 891 2.1 нерухомим майном 1 241 1 007 ? 2 248 2.2 iншими активами 5 801 - 842 6 643 3 Усього кредитiв та заборгованостi
клiєнтiв до вирахування резервiв 31 405 1 007 842 33 254 Таблиця 8.6. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2016 рiк (тис. грн.) Рядок Назва статтi
Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 1 Незабезпеченi кредити 15 169 ? 15 169 2 Кредити,
забезпеченi 1 984 ? 1 984 2.1 нерухомим майном 1 984 ? 1 984 3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв до вирахування резервiв 17 153 ? 17 153 Таблиця 8.7.
8
Аналiз кредитної якостi кредитiв за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Назва статтi Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам-пiдприємцям
Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 1 Непростроченi та не знецiненi 31 405 1 007 842 33 254 1.1 кредити середнiм компанiям 11 373
- - 11 373 1.2 кредити малим компанiям 20 032 1 007 - 21 039 1.3 кредити фiзичним особам - - 842 842 2 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 31 405 1 007
842 33 254 3 Резерв пiд знецiнення за кредитами (5 000) (80) (244) (5 324) 4 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 26 405 927 598 27 930 Таблиця 8.8. Аналiз кредитної
якостi кредитiв за 2016 рiк (тис. грн.) Рядок Назва статтi Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 1
Непростроченi та не знецiненi 12 560 ? 12 560 1.1 кредити малим компанiям 12 560 ? 12 560 2 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi 4 593 ? 4 593
2.1 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 4 593 ? 4 593 3 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 17 153 ? 17 153 4 Резерв пiд знецiнення за
кредитами (4 593) ? (4 593) 5 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 12 560 ? 12 560 Таблиця 8.9. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок
Назва статтi Балансова вартiсть кредитiв Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставного забезпечення Вплив застави 1 2 3 4 5 = 3 ? 4 1 Кредити, наданi
юридичним особам 31 405 6 467 24 938 2 Кредити, наданi фiзичним особам-пiдприємцям 1 007 848 159 3 Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби 842
842 - 4 Усього кредитiв 33 254 8 157 25 097 Протягом 2017 року Банком здiйснено звернення стягнення на предмети iпотеки, загальна вартiсть яких складала 50 114
тис. грн. Балансова вартiсть зазначених об’єктiв нерухомостi, що облiковуються Банком у складi iнвестицiйної нерухомостi та майна, що перейшло у власнiсть Банку
як заставодержателя, з урахуванням переоцiнки та зменшення корисностi, складає 70 423 тис. грн. Таблиця 8.10. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за 2016 рiк
(тис. грн.) Рядок Назва статтi Балансова вартiсть кредитiв Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення Вплив застави 1 2 3 4 5 = 3 ? 4 1
Кредити, наданi юридичним особам 17 153 6 463 10 690 2 Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби ? ? ? 3 Усього кредитiв 17 153 6 463 10 690 Протягом
2016 року Банком здiйснено звернення стягнення на предмети iпотеки, загальна вартiсть яких складає 105 416 тис. грн. Зазначенi об’єкти нерухомостi облiковуються
Банком у складi необоротних активiв, утримуваних для продажу, та майна, що перейшло у власнiсть Банку як заставодержателя. Методи оцiнки заставленого майна
Пiд час розрахунку резерву банк використовує ринкову (справедливу) вартiсть забезпечення у виглядi застави нерухомого майна, транспортних засобiв, виходячи з
оцiнки такого майна, здiйснюється незалежним суб’єктом оцiночної дiяльностi. Якщо вiд дати останньої оцiнки вiдбулися iстотнi змiни в умовах функцiонування та
фiзичному станi майна, що є предметом застави, та/або станi ринку подiбного майна, Банк проводить переоцiнку такого майна але не рiдше одного разу на
дванадцять мiсяцiв при заставi нерухомостi, устаткування та транспортних засобiв i одного разу на шiсть мiсяцiв – при заставi iншого майна. При визначенi ринкової
(справедливої) вартостi заставленого майна Банк встановлює термiн реалiзацiї такого майна не бiльше нiж 360 календарних днiв.
Примiтка 9. Iнвестицiйна нерухомiсть Таблиця 9.1.Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнена за методом справедливої вартостi (тис. грн.) Рядок Назва статтi 2017 рiк 2016 рiк
1 2 3 4 1 Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок перiоду 200 662 452 213 2 Надходження 39 734 ? 3 Переведення до необоротних активiв,
утримуваних для продажу, та активiв групи вибуття - (302 456) 4 Вибуття (3 050) (89 466) 5 Прибутки(збитки) вiд переоцiнки до справедливої вартостi (28 200) 108
486 6 Переведення з активiв, утримуваних для продажу - 31 885 7 Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на кiнець перiоду 209 146 200 662
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi визначається на пiдставi висновкiв незалежних суб’єктiв оцiночної дiяльностi, якi мають вiдповiдну професiйну
9
квалiфiкацiю i досвiд оцiнки аналогiчних об’єктiв на територiї України. Справедлива вартiсть об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi станом на 31 грудня 2017 року
вiдноситься до II-рiвня iєрархiї справедливої вартостi. Таблиця 9.2. Суми, що визнанi у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (тис. грн.) Рядок Суми
доходiв i витрат 2017 2016 1 2 3 4 1 Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi 1 056 565 Таблиця 9.3. Iнформацiя про мiнiмальнi суми майбутнiх орендних платежiв
за невiдмовною операцiйною орендою, якщо банк є орендодавцем (тис. грн.) Рядок Перiод дiї операцiйної оренди 2017 1 2 3 1 До 1 року 2 062 2 Вiд 1 до 5 рокiв 29 3
Понад 5 рокiв - 4 Усього платежiв, що пiдлягають отриманню за операцiйною орендою 2 091
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Примiтка 10. Основнi засоби та нематерiальнi активи Таблиця 10.1 Основнi засоби та нематерiальнi активи (тис. грн.) Рядок Назва статтi Машини та обладнання
Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi необо-ротнi мате-рiальнi активи Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та матерiальнi
активи Нематерiальнi активи Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Балансова вартiсть на 01 сiчня 2016 12 ? 12 ? - 293 317 1.1 Первiсна вартiсть дня 14 ? 13 193 - 293 513 1.2 Знос
на кiнець звiтного перiоду (2) ? (1) (193) ? ? (196) 2 Надходження 273 616 204 171 - 177 1 441 3 Вибуття - - - (37) - - (37) 4 Амортизацiйнi вiдрахування (5) - (4) (134) ?
? (143) 5 Балансова вартiсть на кiнець дня 31 грудня 2016 280 616 212 ? - 470 1 578 5.1 Первiсна вартiсть 287 616 217 327 - 470 1 917 5.2 Знос на кiнець звiтного
перiоду (7) ? (5) (327) ? ? (339) 6 Надходження 2 140 - 106 358 2055 381 5 040 7 Вибуття (3) - (3) - - (1) (7) 8 Введено в експлуатацiю - - - - (1 994) - (1 994) 9
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Амортизацiйнi вiдрахування (313) (123) (59) (358) ? ? (853) 10 Балансова вартiсть на кiнець дня 31 грудня 2017 2 104 493 256 ? 61 850 3 764 10.1 Первiсна вартiсть 2
424 616 315 670 61 850 4 936 10.2 Знос (320) (123) (59) (670) ? ? (1 172) Основнi засоби, стосовно яких є передбаченi законодавством України обмеження щодо
володiння, користування та розпорядження на балансi банку вiдсутнi. Основнi засоби оформленi у заставу вiдсутнi. Основнi засоби, що тимчасово не
використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) вiдсутнi. Основнi засоби вилученi з експлуатацiї на продаж вiдсутнi. Станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року
первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 5 тис.грн. Банк не здiйснює амортизацiю нематерiальних активiв з мiркування, що всi
нематерiальнi активи використовуються Банком на пiдставi необмеженого термiну використання лiцензiй, тому визнає всi лiцензiї на програмне забезпечення як
нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання, якi не пiдлягають амортизацiї. Нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження права
власностi на балансi банку немає. Нематерiальнi активи не протягом 2017 року не створювались. Збiльшення або зменшення основних засобiв i нематерiальних
активiв протягом звiтного перiоду, якi виникають у результатi переоцiнок, а також унаслiдок збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих
безпосередньо у власному капiталi не було.
Примiтка 11. Iншi фiнансовi активи Таблиця 11.1. Iншi фiнансовi активи (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1 Iншi фiнансовi активи 760
60 874 2 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 88 - 3 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (666) (60 788) 4 Усього iнших
фiнансових активiв за мiнусом резервiв 182 86 В складi статтi «Iнших фiнансових активiв» станом на кiнець 31 грудня 2017 року облiковується заборгованiсть: ? 575
тис. грн. – дебiторська заборгованiсть згiдно договору купiвлi-продажу дебiторської заборгованостi ПАТ «ОМЕГА БАНК», пiд яку сформовано 100% резерву пiд
фiнансову дебiторську заборгованiсть за операцiями банку; ? 175 тис. грн. – нарахованi доходи вiд оперативної оренди; ? 9 тис. грн – нарахованi доходи за
розрахункове-касове обслуговування; ? 1 тис.грн. – iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку. Таблиця 11.2. Аналiз змiни резерву пiд
знецiнення iнших фiнансових активiв за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Iншi фiнансовi активи Усього 1 2 3 4 1 Залишок за станом на початок перiоду (60 788)
(60 788) 2 Зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду 30 30 3 Списання безнадiйної заборгованостi 60 092 60 092 4 Залишок за станом на кiнець перiоду
(666) (666) Таблиця 11.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 2016 рiк (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Iншi фiнансовi активи Усього 1 2 3
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4 1 Залишок за станом на початок перiоду (12 084) (12 084) 2 Збiльшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (48 704) (48 704) 3 Залишок за станом на кiнець
перiоду (60 788) (60 788) Таблиця 11.4. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Назва статтi Дебiторська заборгованiсть за
операцiями з платiжними картками Iншi фiнансовi активи Усього 1 2 3 4 5 1 Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть 88 21 109 1.2 малi компанiї - 21 21 1.3
фiзичнi особи 88 - 88 2 Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi iз затримкою платежу - 739 739 2.1 до 31 дня - 100 100 2.2 вiд 32 до 92 днiв - 30 30 2.3 вiд
93 до 183 днiв - 10 10 2.4 вiд 184 до 365(366) днiв - - - 2.5 понад 365(366) днiв - 599 599 3 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву 88 760 848 4
Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв - (666) (666) 5 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 88 94 182 Таблиця 11.5. Аналiз кредитної якостi
iнших фiнансових активiв за 2016 рiк (тис. грн.) Рядок Назва статтi Iншi фiнансовi активи Усього 1 2 3 4 1 Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть 5 5 1.1 малi
компанiї 5 5 2 Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi iз затримкою платежу 60 869 60 869 2.1 до 31 дня 9 9 2.2 вiд 32 до 92 днiв 147 147 2.3 вiд 93 до 183
днiв 2 2 2.4 вiд 184 до 365(366) днiв 37 37 2.5 понад 365(366) днiв 60 674 60 674 3 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву 60 874 60 874 4 Резерв пiд
знецiнення iнших фiнансових активiв (60 788) (60 788) 5 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 86 86
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Примiтка 12. Iншi активи Таблиця 12.1. Iншi активи (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1 Майно, що перейшло у власнiсть банку як
заставодержателя 23 064 29 551 2 Передоплата за послуги 5 305 1 470 3 Iншi активи 2 827 446 4 Банкiвськi метали 115 - 5 Дебiторська заборгованiсть з придбання
активiв 78 136 6 Резерв пiд iншi активи (5 169) (28) 7 Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 26 220 31 575 В складi майна, що перейшло у власнiсть банку як
заставодержателя, облiковується майно, яке отримано банком в рахунок погашення кредитної заборгованостi клiєнтiв. Вартiсть майна вiдповiдає ринковiй вартостi,
що пiдтверджено висновками суб’єктiв оцiночної дiяльностi. Протягом 2017 року було визнано зменшення корисностi майна, що перейшло у власнiсть Банку як
заставодержателя у сумi 6 487 тис.грн. До складу статтi «Iншi активи» за 2017 рiк входять: ? страхування майна в сумi 1 728 тис. грн.; ? запаси матерiальних
цiнностей, що знаходяться у пiдзвiтних осiб в сумi 459 тис. грн.; ? оренда примiщення в сумi 419 тис. грн.; ? внесок до страхового фонду учасникiв Нацiональної
платiжної системи в сумi 100 тис.грн.; ? iнформацiйнi послуги в сумi 29 тис.грн.; ? вiдпускнi за невiдпрацьований час в сумi 28 тис.грн.; ? iншi активи в сумi 64 тис.
грн. Таблиця 12.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв
Передоплата за послуги Iншi активи Усього 1 2 3 4 5 6 1 Залишок за станом на початок перiоду (4) (24) - (28) 2 Збiльшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду
(91) (5 048) (2) (5 141) 3 Залишок за станом на кiнець перiоду (95) (5 072) (2) (5 169)
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Примiтка13. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття Таблиця 13.1. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи
вибуття (тис. грн.) Рядок Назва статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1 Необоротнi активи, утримуванi для продажу 1.1 Земля, нерухомiсть 7 427 2 460 2 Усього
необоротних активiв, утримуваних для продажу 7 427 2 460 В складi необоротних активiв, утримуваних для продажу, Банк облiковує 2 будiвлi розташованi у
Рiвненськiй областi, 4 земельнi дiлянки у Київськiй областi. Iнформацiя щодо їх продажу оприлюднена на офiцiйному сайтi Банку та iнших засобах масової
iнформацiї. Керiвництво Банку вважає, що станом на 31 грудня 2017 року справедлива вартiсть об’єктiв активiв, утримуваних для продажу, вiдображає їх ринкову
вартiсть. Протягом 2017 року було визнано зменшення корисностi необоротних активiв, утримуваних для продажу у сумi 5 413 тис.грн.
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Примiтка 14. Кошти банкiв Таблиця 14.1. Кошти банкiв (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 31 грудня 2016 1 2 3 4 1 Кредити, отриманi 10 016 - 1.1
короткостроковi 10 016 - 2 Усього коштiв iнших банкiв 10 016 -

Примiтка 15. Кошти клiєнтiв Таблиця 15.1. Кошти клiєнтiв (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1 Юридичнi особи 115 468 66 368 1.1
поточнi рахунки 95 243 65 014 1.2 строковi кошти 20 225 1 354 2 Фiзичнi особи 150 400 2 552 2.1 поточнi рахунки 147 427 2 552 2.2 строковi кошти 2 973 - 3 Усього
коштiв клiєнтiв 265 868 68 920 Станом на 31 грудня 2017 року кошти клiєнтiв у сумi 241 849 тис. грн. (90,97%) включали заборгованiсть перед десятьма найбiльшими
клiєнтами Банку (станом на 31 грудня 2016 року: 56 623 тис. грн. (82,16%)). Таблиця 15.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi. (тис. грн.)
Рядок Вид економiчної дiяльностi 2017 рiк 2016 рiк Сума % Сума % 1 2 3 4 5 6 1 Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 23 658 9 16 843 24 2
Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 23 159 9 8 991 13 3 Фiзичнi особи 150 400 56 2 552 4 4 Операцiї з нерухомим
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майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 4 113 2 413 1 5 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 1 271 - 260 ? 6 Iншi 63 267 24 39 861 58 7
Усього коштiв клiєнтiв 265 868 100 68 920 100 Розшифровка рядка 7 «Iншi»: (тис. грн.) Рядок Вид економiчної дiяльностi 2017 рiк 2016 рiк Сума % Сума % 1
Будiвництво 39 915 63 29 095 73 2 Фiнансова та страхова дiяльнiсть 20 096 32 8 717 22 3 Iнше 3 256 5 2 049 5 4 Усього 63 267 100 39 861 100 Кошти клiєнтiв, що
станом на 31 грудня 2017 року облiковуються на балансовому рахунку 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктiв господарювання», у сумi 3 616 тис. грн. переданi в
грошове забезпечення (покриття) за наданими банком гарантiями (на 31 грудня 2016 року – 1 263 тис. грн.). Крiм того, станом на 31 грудня 2017 року кошти клiєнтiв
в сумi 17 350 тис. грн. прийнятi в забезпеченя виконання зобов’язань перед Банком за наданою гарантiєю в сумi 63 639 тис. грн.
16

Примiтка 16. Резерви за зобов’язаннями Таблиця 16.1. Змiни резервiв за зобов’язаннями за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Гарантiї Усього 1 2 3 4 1 Залишок
за станом на початок перiоду - - 2 Формування резерву 688 688 3 Залишок за станом на кiнець перiоду 688 688 Резерви за зобов’язаннями включають в себе резерви
за наданими гарантiями.
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Примiтка 17. Iншi фiнансовi зобов’язання Таблиця 17.1. Iншi фiнансовi зобов’язання (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1 Комiсiя за
надання гарантiй 11 679 964 2 Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку 4 093 8 698 3 Iнформацiйно-консультативнi послуги 3 072 850 4
Кошти клiєнтiв банку за недiючими рахунками 860 860 5 Агентськi послуги - 2 516 6 Iншi - 327 7 Усього iнших фiнансових зобов’язань 19 704 14 215 Залишок за
статтєю «Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку» за 2017 рiк складається з: ? 442 тис.грн. - кредиторська заборгованiсть за операцiями з
купiвлi-продажу iноземної валюти; ? 326 тис.грн. - кредиторська заборгованiсть за прийнятi платежi; ? 650 тис.грн. – гарантiйний внесок згiдно договорiв оренди
нерухомого майна; ? 100 тис.грн – заставна вартiсть ключа вiд iндивiдуального сейфа; ? 2 575 тис.грн. - iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами
банку, яка враховуеться на балансi згiдно акту прийому-передачi вiд ПАТ «ОМЕГА БАНК». Залишок за статтєю «Iншi» за 2016 рiк складається з: ? 100 тис. грн. ?
гарантiйний внесок, внесеного суб’єктом господарювання, згiдно з Договором оренди нерухомого майна, укладеним з Банком; ? 64 тис. грн. – витрати на
супроводження операцiйної системи банку; ? 24 тис. грн. ? витрати на комунальнi послуги; ? 18 тис. грн. – витрати на телекомунiкацiю; ? 11 тис. грн. – витрати на
оренду автомобiля; ? 110 тис. грн.– iншi нарахованi витрати.
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Примiтка 18. Iншi зобов’язання Таблиця 18.1. Iншi зобов’язання (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1 Доходи майбутнiх перiодiв 160 4
933 2 Кредиторська заборгованiсть за послуги 389 457 3 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 936 359 4 Кредиторська заборгованiсть
за податками та обов’язковими платежами, крiм податку на прибуток 253 112 5 Кредиторська заборгованiсть за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних
осiб 37 - 6 Iншi 572 - 7 Усього 2 347 5 861 Залишок за статтєю «Iншi» за 2017 рiк складається з: ? 100 тис. грн. ? гарантiйний внесок, внесеного суб’єктом
господарювання, згiдно з Договором оренди нерухомого майна, укладеним з Банком; ? 156 тис. грн. ? витрати на оренду примiщення; ? 93 тис. грн. – витрати на
супроводження операцiйної системи банку; ? 27 тис. грн. ? витрати на комунальнi послуги; ? 23 тис. грн. – витрати на телекомунiкацiю; ? 173 тис. грн.– iншi
нарахованi витрати.
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Примiтка 19. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) Таблиця 19.1 Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) (тис. грн.) Рядок Назва
статтi Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Усього 1 2 3 4 5 1 Залишок на початок попереднього перiоду 12 152 121 522 121 522 2 Пiдвищення номiнальної
вартостi акцiй 12 152 178 517 178 517 3 Залишок на кiнець попереднього перiоду (залишок на початок звiтного перiоду) 12 152 300 039 300 039 4 Залишок на кiнець
звiтного перiоду(на кiнець дня 31 грудня 2017 року) 12 152 300 039 300 039 У 2016 роцi акцiонером Банку було прийняте рiшення щодо збiльшення статутного
капiталу Банку на 178 517 тис. гривень шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй на 14,69 гривень за рахунок спрямування до статутного капiталу Банку
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частини прибутку за 2015 рiк. Акцiї, оголошенi до випуску у звiтному 2017 року, вiдсутнi. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року
становить 24,69 гривень. Банк не випускав привiлейованих акцiй, виплати дивiдендiв не здiйснювалось. Обмежень щодо володiння акцiями на кiнець звiтного 2017
року немає.
Примiтка 20. Аналiз активiв та зобов’язань за строками їх погашення Таблиця 20.1.Аналiз активiв та зобов’язань за строками їх погашення (тис. грн.) Рядок
Найменування статтi Примiтки 2017 рiк 2016 рiк Менше нiж 12 мiсяцiв Бiльше нiж 12 мiсяцiв Усього Менше нiж 12 мiсяцiв Бiльше нiж 12 мiсяцiв Усього 1 2 3 4 5 6 7
8 9 Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 234 547 ? 234 547 88 543 ? 88 543 2 Кошти в iнших банках 7 561 ? 561 ? ? ? 3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 8 24
073 3 857 27 930 12 560 ? 12 560 4 Iнвестицiйна нерухомiсть 9 ? 209 146 209 146 ? 200 662 200 662 5 Основнi засоби та нематерiальнi активи 10 ? 3 764 3 764 ? 1 578 1
20
578 6 Iншi фiнансовi активи 11 103 79 182 86 ? 86 7 Iншi активи 12 26 220 ? 26 220 31 575 ? 31 575 8 Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи
вибуття 13 7 427 ? 7 427 2 460 ? 2 460 9 Усього активiв 292 931 216 846 509 777 135 224 202 240 337 464 Зобов'язання 10 Кошти банкiв 14 10 016 - 10 016 - - - 11
Кошти клiєнтiв 15 245 279 20 589 265 868 68 920 ? 68 920 12 Резерви за зобовязаннями 16 561 127 688 - - - 13 Iншi фiнансовi зобов'язання 17 17 015 2 689 19 704 13
888 ? 13 888 14 Iншi зобов'язання 18 2 347 ? 2 347 6 188 ? 6 188 15 Усього зобов'язань 275 218 23 405 298 623 88 996 ? 88 996
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Примiтка 21. Процентнi доходи та витрати Таблиця 21.1. Процентнi доходи та витрати (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 Процентнi
доходи 1 Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України 4 409 3 190 2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 7 192 2 804 3 Кошти в iнших банках 964
21 4 Кореспондентськi рахунки в iнших банках 1 - 5 Усього процентних доходiв 12 566 6 015 Процентнi витрати 6 Кошти банкiв (201) - 7 Поточнi рахунки (1 725)
(202) 8 Строковi кошти юридичних осiб (520) (4) 9 Строковi кошти фiзичних осiб (15) - 10 Iншi - (553) 11 Усього процентних витрат (2 461) (759) 12 Чистий
процентний дохiд/(витрати) 10 105 5 256
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Примiтка 22. Комiсiйнi доходи та витрати Таблиця 22.1. Комiсiйнi доходи та витрати (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 Комiсiйнi доходи
1 Гарантiї наданi 25 569 276 2 Розрахунково-касовi операцiї 5 316 220 3 Операцiї на валютному ринку 1 382 - 4 Iншi 57 166 5 Усього комiсiйних доходiв 32 324 662
Комiсiйнi витрати 6 Розрахунково-касовi операцiї (1 615) (42) 7 Операцiї з цiнними паперами (14) - 8 Iншi - (1) 9 Усього комiсiйних витрат (1 629) (43) 10 Чистий
комiсiйний дохiд/витрати 30 695 619

Примiтка 23. Iншi операцiйнi доходи Таблиця 23.1. Iншi операцiйнi доходи (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1 Реалiзацiя прав
iпотекодержателя 33 997 68 786 2 Доходи, що отриманi вiд погашення кредитiв - 29 198 3 Дохiд вiд оперативного лiзингу (оренди) 1 440 565 4 Iншi 511 1 621 5 Усього
23
операцiйних доходiв 35 948 100 170 До складу статтi «Iншi» за 2017 рiк включається: ? 393 тис. грн. – компенсацiя комунальних витрат по наданим в оренду
примiщенням; ? 87 тис. грн. – доходи за встановлення системи дистанцiйного обслуговування; ? 23 тис. грн. – результат вiд продажу основних засобiв; ? 8 тис. грн.iншiй операцiйний дохiд.
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Примiтка 24. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Таблиця 24.1. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк
2016 рiк 1 2 3 4 1 Витрати на утримання персоналу (28 795) (8 111) 2 Витрати, пов’язанi з залученням клiєнтiв (15 047) (2 514) 3 Витрати на утримання основних
засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги (9 570) (2 739) 4 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (5 702) (1 058) 5
Зменшення корисностi об’єктiв нерухомостi (11 900) (10 721) 6 Витрати на iнформацiйно-консультативнi послуги (3 699) (1 108) 7 Витрати за отриманими
консультацiйними послугами фiнансового характеру (3 584) (1 101) 8 Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток (1 357) (1 298) 9 Витрати
на аудит (907) (647) 10 Амортизацiя основних засобiв (853) (8) 11 Iншi операцiйнi витрати (981) (716) 12 Витрати на охорону (503) (1 435) 13 Iншi (308) (181) 14
Нотарiальнi послуги (240) (1 646) 15 Продаж необоротних активiв (133) (201 807) 16 Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (83 579) (235 090) До
складу статтi «Iншi» та « Iншi операцiйнi витрати» за 2017 рiк включається: ? 190 тис.грн.- витрати платiжної системи «ПРОСТIР»; ? 171 тис. грн. – витрати за
незалежну оцiнку заставного майна; ? 163 тис. грн. ? витрати на iнкасацiю; ? 126 тис.грн. – членськi внески; ? 96 тис. грн. – витрати на вiдрядження; ? 66 тис.грн. спонсорство; ? 51 тис. грн. – витрати за доступ до iнформацiйних баз; ? 426 тис. грн. – iншi операцiйнi витрати.

Примiтка 25. Витрати на податок на прибуток Таблиця "Витрати на сплату податку на прибуток" не подавалася у зв’язку з вiдсутнiстю в звiтному та попередньому
звiтному перiодах витрат на сплату поточного податку та доходiв/витрат повязаних з вiдстроченим податком. Ставка податку на прибуток, застосована до розрахунку
показникiв статтей здiйснювалася виходячи з дiючої ставки оподаткування 18% у 2017 та 2016 роках. Таблиця 25.1. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та
суми податкового прибутку(збитку) (тис. грн.) Рядок Назва статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1 Прибуток до оподаткування (37 314) (61 070) 2 Теоретичнi податковi
вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування 6 717 10 993 Коригування облiкового прибутку (збитку) 3 Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою
розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку (сума нарахованої амортизацiї невиробничих основних засобiв, уцiнка iнвестицiйної
25
нерухомостi, втрати вiд зменшення корисностi необоротних активiв, перерахування неприбутковим органiзацiям) (926) ? 4 Змiни вiдстрочених податкових активiв не
вiдображених в звiтi про фiнансовий стан (5 791) (10 993) 5 Витрати на податок на прибуток ? ? Таблиця 25.2. Податковi наслiдки, пов’язанi з визнанням
вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань за 2017 рiк (тис. грн.) 31 грудня 2016 року Вiднесено на рахунки прибуткiв та збиткiв 31
грудня 2017 року Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують оподатковувану базу Резерв пiд знецiнення кредитiв 8 194 (7 989) 205 Податковi збитки до
перенесення 2 799 2 142 4 941 Основнi засоби та нематерiальнi активи - 56 56 Вiдстрочений податковий актив, валова сума 10 993 (5 791) 5 202 Вiдстроченi податковi
активи не вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан (10 993) 5 791 (5 202) Вiдстрочений податковий актив ? ? ?
Примiтка 26. Прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю Таблиця 26.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану
акцiю (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1 Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй банку (37 314) (61 070) 2
Прибуток/(збиток) за рiк (37 314) (61 070) 3 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 12 152 12 152 4 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на
одну просту акцiю (грн.) (3,07) (5,02) Сума прибутку/(збитку) на одну акцiю була розрахована шляхом подiлу чистого прибутку/(збитку), що належить акцiонерам
Банку, на середньозважену кiлькiсть простих акцiй в обiгу протягом року. Банк не має акцiй, що можуть призвести до зменшення прибутку на акцiю. Таким чином
26
скоригований чистий прибуток/(збиток) на акцiю дорiвнює прибутку на акцiю, що належать акцiонерам ? власникам простих акцiй. Показник чистого
прибутку/(збитку) не вiдрiзняється вiд показника скоригованого чистого прибутку/(збитку). Таблиця 26.2. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить власникам
простих та привiлейованих акцiй банку (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 2 3 4 1 Прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам банку (37
314) (61 070) 2 Нерозподiлений прибуток/(збиток) за рiк (37 314) (61 070) 3 Нерозподiлений прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам простих акцiй залежно
вiд умов акцiй (37 314) (61 070) 4 Прибуток/(збиток) за рiк, що належить акцiонерам ? власникам простих акцiй (37 314) (61 070)
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Примiтка 27. Операцiйнi сегменти Операцiйнi сегменти ? це компоненти суб'єкта бiзнесу, якi беруть участь у комерцiйнiй дiяльностi, внаслiдок якої суб'єкт
господарювання може отримувати дохiд та зазнавати витрати, чиї операцiйнi результати регулярно переглядає особа, вiдповiдальна за прийняття операцiйних
рiшень, i стосовно яких є у наявностi фiнансова iнформацiя. Сегмент ? це вiдокремлюваний компонент бiзнесу Банку, який займається або постачанням послуг чи
продуктiв (сегмент бiзнесу), або надання послуг чи постачанням продуктiв в межах конкретного економiчного середовища (географiчний сегмент), який зазнає
ризикiв та забезпечує прибутковiсть. Основним форматом Банку для вiдображення у звiтностi сегментної iнформацiї є сегменти бiзнесу. Банк визнає наступнi звiтнi
сегменти: корпоративна банкiвська дiяльнiсть, роздрiбна банкiвська дiяльнiсть, казначейська дiяльнiсть. Корпоративна банкiвська дiяльнiсть ? представляє
iнструменти управлiння рахунками (поточними, депозитними), надання кредитiв, овердрафтiв та iнших типiв фiнансування, торговi фiнансовi iнструменти,
структуроване фiнансування, операцiї з iноземною валютою та банкнотами. Роздрiбна банкiвська дiяльнiсть ? представляє послуги з надання банкiвських послуг
фiзичним особам, поточнi, ощаднi та депозитнi рахунки фiзичним особам, кредитнi та дебетнi картки, iпотечнi кредити та кредити на поточнi потреби. Казначейська
дiяльнiсть ? проведення операцiй на кредитному та валютному ринку, операцiї з цiнними паперами (як за дорученням клiєнтiв, так i за власний рахунок),
взаємовiдносини з професiйними учасниками фiнансового ринку ? банками, страховими компанiями, фiнансовими посередниками ринкiв капiталу. Доходами
звiтного сегмента Банк визнає дохiд, який безпосередньо вiдноситься до сегмента, та вiдповiдну частину доходу банку, що може бути вiднесена до сегмента вiд
зовнiшньої дiяльностi або вiд операцiй мiж iншими сегментами в межах одного банку. Доходи звiтних сегментiв наводяться за вирахуванням податку на додану
вартiсть, акцизного збору, iнших зборiв i вирахувань з доходу. До складу доходiв звiтних сегментiв не включаються доходи вiд надзвичайних подiй та дохiд з податку
на прибуток. Витратами звiтного сегмента Банк визнає витрати, пов’язанi з основною дiяльнiстю сегмента, що безпосередньо вiдносяться до нього, та вiдповiдну
частину витрат, що можуть бути обґрунтовано вiднесенi до сегмента, уключаючи витрати вiд зовнiшньої дiяльностi, та витрати, пов’язанi з операцiями за iншими
сегментами в межах одного банку. Таблиця 27.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найменування
звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього Корпора-тивна банкiвська дiяльнiсть Роздрiбна банкiвська дiяльнiсть Казна-чейська банкiвська дiяльнiсть 1 2 3 4
5 6 7 Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв 1 Процентнi доходи 7 190 2 5 374 - 12 566 2 Комiсiйнi доходи 31 153 - 1 171 - 32 324 3 Iншi операцiйнi доходи 33 997 - - 1 951 35 948
Усього доходiв сегментiв 72 340 2 6 545 1 951 80 838 4 Процентнi витрати (2 240) (21) (200) - (2 461) 5 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в
iнших банках (486) (244) - - (730) 6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi - - - (5 111) (5 111) 7 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення
зобов'язань (688) (688) 8 Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - 1 282 - 1 282 9 Результат вiд переоцiнки iноземної валюти - - 2 797 - 2 797 10 Результат вiд
переоцiнки об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi - - - (28 200) (28 200) 11 Результат вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що облiковуються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток - - 167 - 167 12 Комiсiйнi витрати - - (1 619) (10) (1 629) 13 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - - (83 579) (83 579)
Результат сегмента 14 Прибуток/(збиток) 68 926 (263) 8 972 (114 949) (37 314) Складовi рядка 3 «Iншi операцiйнi доходи» на суму 35 948 тис. грн. розкритi в примiтцi
23. Складовi рядка 13 «Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати» на суму 83 579 тис. грн. розкритi в примiтцi 24. Таблиця 27.2. Доходи, витрати та результати
звiтних сегментiв за 2016 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього Корпора-тивна банкiвська
дiяльнiсть Роздрiбна банкiвська дiяльнiсть Казна-чейська банкiвська дiяльнiсть 1 2 3 4 5 6 7 Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв 1 Процентнi доходи 2 804 ? 3 211 ? 6 015 2
Комiсiйнi доходи 600 62 ? ? 662 3 Iншi операцiйнi доходи 30 317 ? ? 69 853 100 170 Усього доходiв сегментiв 33 721 62 3 211 69 853 106 847 4 Процентнi витрати (206)
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? ? (553) (759) 5 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках 6 605 ? 1 483 ? 8 088 6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення
дебiторської заборгованостi (48 732) ? ? ? (48 732) 7 Результат вiд операцiй з iноземною валютою 105 35 ? ? 140 8 Результат вiд переоцiнки iноземної валюти ? ? ? (7)
(7) 9 Результат вiд переоцiнки об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi ? ? ? 108 486 108 486 10 Комiсiйнi витрати ? ? (43) ? (43) 11 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi
витрати (9 592) ? ? (225 498) (235 090) Результат сегмента 12 Прибуток/(збиток) (18 099) 97 4 651 (47 719) (61 070) Данi рядка 4 «Iншi операцiйнi доходи» на суму 69
853 тис. грн. складають: ? 68 786 тис. грн. ?реалiзацiя прав iпотекодержателя; ? 459 тис. грн. ? кошти, що отриманi вiд закриття рахункiв, якi не були затребуванi
клiєнтами через 5 рокiв з часу спливу позовної давностi; ? 338 тис. грн. ? результат вiд продажу iнвестицiйної нерухомостi; ? 265тис.грн. ? результат вiд продажу
необоротних активiв, утримуваних для продажу, та майна, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя; ? 5тис.грн. ?результат вiд продажу основних засобiв.
Данi рядка 11«Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати» на суму 225 498 тис. грн. складають: ? 201 807 тис. грн. ?продаж необоротних активiв; ? 10 721 тис. грн. ?
зменшення вартостi об’єкта нерухомостi; ? 8 111 тис. грн. – витрати на утримання персоналу; ? 2 747 тис. грн. ?витрати на утримання основних засобiв та
нематерiальних активiв; ? 1 298 тис. грн. ? сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток; ? 814 тис. грн. ?iншi операцiйнi витрати . Таблиця
27.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього
Корпора-тивна банкiвська дiяльнiсть Роздрiбна банкiвська дiяльнiсть Казна-чейська банкiвська дiяльнiсть 1 2 3 4 5 6 7 Активи сегментiв 1 Активи сегментiв 27 332
598 78 641 - 106 570 2 Усього активiв сегментiв 27 332 598 78 641 - 106 570 3 Нерозподiленi активи - - - 403 206 403 207 4 Усього активiв 27 332 598 78 641 403 206
509 777 Зобов'язання сегментiв 5 Зобов'язання сегментiв 115 468 150 401 10 016 - 275 885 6 Усього зобов'язань сегментiв 115 468 150 401 10 016 - 275 885 7
Нерозподiленi зобов’язання - - - 22 738 22 738 8 Усього зобов'язань 115 468 150 401 10 016 22 738 298 623 Данi рядка 3 «Нерозподiленi активи» на суму 403 206 тис.
грн. складають: ? 156 467 тис. грн. – готiвковi кошти та кошти на коррахунках в iнших банках; ? 209 146 тис. грн. ? iнвестицiйна нерухомiсть; ? 3 764 тис. грн. –
основнi засоби та нематерiальнi активи. ? 7 427 тис. грн. –необоротнi активи, утримуванi для продажу; ? 26 402 тис. грн. – iншi активи (Примiтка 11, 12) Данi рядка
7«Нерозподiленi зобов'язання» на суму 22 738 тис. грн. складають кредиторська заборгованiсть за господарськими операцiями, за податками, iншi зобов’язання.
Таблиця 27.4. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2016 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї
Усього Корпора-тивна банкiвська дiяльнiсть Роздрiбна банкiвська дiяльнiсть Казна-чейська банкiвська дiяльнiсть 1 2 3 4 5 6 7 Активи сегментiв 1 Активи сегментiв
12 560 ? 86 059 ? 98 619 2 Усього активiв сегментiв 12 560 ? 86 059 ? 98 619 3 Нерозподiленi активи ? ? ? 247 038 247 038 4 Усього активiв 12 560 ? 86 059 247 038 345
657 Зобов'язання сегментiв 5 Зобов'язання сегментiв 66 368 2 552 ? ? 68 920 6 Усього зобов'язань сегментiв 66 368 2 552 ? ? 68 920 7 Нерозподiленi зобов’язання ? ? ?
20 076 20 076 8 Усього зобов'язань 66 368 2 552 ? 20 076 88 996 Данi рядка 3 «Нерозподiленi активи» на суму 247 038 тис. грн. складають: ? 200 662тис. грн. ?
iнвестицiйна нерухомiсть; ? 39 854 тис. грн. –дебiторська заборгованiсть за господарськими операцiями, за податками, iншi активи; ? 2 484 тис. грн. ? готiвковi кошти
та кошти на коррахунках в iнших банках; ? 2 460 тис. грн. –необоротнi активи, утримуванi для продажу; ? 1 578 тис. грн. –основнi засоби та нематерiальнi активи.
Данi рядка 7«Нерозподiленi зобов'язання» на суму 20 076 тис. грн. складають кредиторська заборгованiсть за господарськими операцiями, за податками, iншi
зобов’язання. Таблиця 27.5. Iнформацiя про географiчнi регiони (тис. грн.) Рядок Назва статтi 2017 рiк 2016 рiк Україна Iншi країни Усього Україна Iншi країни
Усього 1 Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 80 838 - 80 838 106 847 ? 106 847 2 Основнi засоби 3 764 - 3 764 1 578 ? 1 578 Банк здiйснює свою бiзнес-дiяльнiсть тiльки на
територiї України.
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Примiтка 28. Управлiння фiнансовими ризиками Управлiння ризиками є важливим у банкiвськiй справi i є суттєвим елементом операцiй. До основних ризикiв, яких
може зазнавати Банк у своїй дiяльностi, включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ринковий ризик та операцiйно-технологiчний ризик, юридичнi, стратегiчнi та
ризики репутацiї. Структура системи управлiння ризиками в ПАТ «РВС БАНК» складається з постiйно дiючих комiтетiв: Кредитного Комiтету; Малого Кредитного
Комiтету; Комiтету з питань управлiння активами та пасивами; Тарифного комiтету та окремих структурних пiдроздiлiв Банку Департаменту управлiння ризиками.
Загальну стратегiю управлiння ризиками в Банку визначає Наглядова Рада. Дiяльнiсть Кредитного Комiтету спрямована на формування кредитного портфеля з
мiнiмальним кредитним ризиком, тобто мiнiмальним рiвнем простроченого боргу. Для цього Банк: ? встановлює лiмiти кредитування; ? оцiнює якiсть активiв та
приймає рiшення щодо формування резервiв на покриття можливих збиткiв вiд їх знецiнення; ? пiдтримує виконання нормативiв ризику, встановлених Нацiональним
банком України (норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента, норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з
пов'язаними з банком особами, норматив великих кредитних ризикiв). ПАТ «РВС БАНК» протягом звiтного перiоду дотримувався всiх встановлених економiчних
нормативiв кредитного ризику. Станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року нормативи кредитного ризику становили: 1. Норматив максимального розмiру кредитного
ризику на одного контрагента склав 18,84 % (при нормативному значеннi не бiльше 25 %); 2. Норматив великих кредитних ризикiв склав 18,84 % (при нормативному
значеннi не бiльше 800 %); 3. Норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов’язаними з банком особами склав 0,0 % (при нормативному
значеннi не бiльше 25 %); Для зниження кредитного ризику комiтет постiйно оцiнює кредитоспроможнiсть контрагентiв Банку; вчасно iдентифiкує безнадiйнi
активи; контролює визначення розмiру кредитного ризику та розрахунок резервiв пiд зменшення корисностi активiв. Малий Кредитний Комiтет уповноважений
приймати (погоджувати) рiшення щодо можливостi та умов проведення кредитних операцiй, а також вирiшувати iншi питання кредитних взаємовiдносин з
позичальником в межах наданих йому повноважень, вiдповiдних прав та лiмiтiв, встановлених рiшенням Кредитного Комiтету Банку. Комiтет з питань управлiння
активами та пасивами здiйснює оцiнку та управлiння ринковими ризиками, як по окремих операцiях, так i по напрямках банкiвської дiяльностi на рiвнi портфелiв
активiв та пасивiв в цiлому. Управлiння ринковими ризиками мiстить в собi також управлiння процентним ризиком, валютним ризиком i ризиком лiквiдностi. Комiтет
щомiсячно розглядає собiвартiсть пасивiв та прибутковiсть активiв i приймає рiшення щодо полiтики вiдсоткової маржi. Розглядає питання вiдповiдностi строковостi
активiв та пасивiв та надає вiдповiдним пiдроздiлам Банку рекомендацiї щодо усунення розбiжностей мiж строками залучення пасивiв та розмiщення активiв, що
виникають. В частинi управлiння ризиком лiквiдностi та грошовими потоками, проводить розрахунок перспективної лiквiдностi; оцiнює стан лiквiдностi та приймає
рiшення по управлiнню лiквiднiстю в межах делегованих повноважень та внутрiшнiх регламентних процедур; приймає превентивнi заходи щодо мiнiмiзацiї i
забезпечення управлiння ризиком лiквiдностi, що виникає в поточнiй роботi Банку та/або пов’язаний зi змiною ситуацiї на ринку. Тарифний комiтет регулярно
аналiзує спiввiдношення собiвартостi послуг та ринкової конкурентоспроможностi дiючих тарифiв. В зв’язку з цим, для проведення єдиної тарифної полiтики Банку
комiтет: ? розглядає систему тарифiв, вносить змiни i рекомендує їх для затвердження; ? розглядає i затверджує тарифи на новi продукти/послуги; ? контролює
виконання тарифної полiтики Банку структурними пiдроздiлами. Оперативне управлiння ризиками в Банку здiйснюється Департаментом управлiння ризиками, яке
займається розробкою полiтик щодо питань кредитного, ринкового та операцiйного ризикiв, представлення їх на затвердження комiтетiв Банку; iдентифiкує та
оцiнює ризики (по конкретних угодах та в цiлому на рiвнi портфелiв); вдосконалює методи протидiї зовнiшньому та внутрiшньому шахрайству; займається
органiзацiєю системи контролю i монiторингу ризикiв Банку; дає оцiнку операцiйних татехнологiчних ризикiв всiх бiзнес-процесiв, розробляє заходи для
недопущення ризикiв та заходи, що мiнiмiзують прийнятi Банком ризики. Представники Департаменту управлiння ризиками входять до складу Кредитного Комiтету,
Малого Кредитного комiтету, Комiтету з питань управлiння активами та пасивами. На засiданнях вiдповiдних комiтетiв представники Департаменту управлiння
ризиками мають один голос. Департамент управлiння ризиками здiйснює експертну перевiрку платоспроможностi та iнших кiлькiсних та якiсних характеристик
позичальникiв при видачi кредиту, утому числi пiд заставу, здiйснює монiторинг, iдентифiкацiю та оперативну оцiнку ризикiв щодо цих кредитiв, розробляє та
супроводжує системи оцiнки позичальникiв Банку, здiйснює iдентифiкацiю, монiторинг, оцiнку та оптимiзацiю ризику лiквiдностi, ризику змiни процентної ставки,
ринкового та валютного ризикiв, якi приймає на себе Банк у поточнiй дiяльностi. Крiм того, на цей пiдроздiл покладено функцiї аналiзу, управлiння, монiторингу та
контролю кредитних ризикiв мiжбанкiвських операцiй та функцiї монiторингу та контролю ризикiв порушення економiчних нормативiв, лiмiтiв та спецiальних вимог
Нацiонального Банку України. Департамент управлiння ризикiв пiдпорядковано Головi Правлiння Банку. Кредитний ризик Кредитний ризик являє собою ризик
фiнансового збитку в результатi невиконання позичальником чи контрагентом свого зобов’язання перед Банком. Для управлiння кредитним ризиком Банком
розробленi правила i процедури, створено Кредитний Комiтет та Малий Кредитний Комiтет, якi здiйснюють активний монiторинг кредитного ризику. Банк
контролює рiвень кредитного ризику, який вiн приймає, встановлюючи лiмiти на суми цього ризику. З метою управлiння кредитним ризиком, Банк здiйснює операцiї
з клiєнтами та контрагентами, що характеризуються добрим фiнансовим станом, забезпеченi заставою. Кредитна полiтика Банку переглядається i затверджується
Наглядовою Радою Банку. Станом на 31 грудня 2017 року максимальний розмiр кредитного ризику дорiвнював 46 985 тис. грн. (31 грудня 2016 року: 33 877 тис. грн.)
Ринковий ризик Ринковi ризики виникають в результатi вiдкритої позицiї по процентних ставках та валютних iнструментах, на якi впливають загальнi та специфiчнi
ринковi змiни. Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових умов, таких як процентнi ставки, котирування цiнних паперiв, валютнi курси та кредитнi спреди
(що не вiдносяться до змiн кредитоспроможностi боржника/кредитора), впливають на доходи Банку або на вартiсть фiнансових iнструментiв, якi йому належать.
Банк, з метою обмеження збиткiв, управляє ринковим ризиком шляхом перiодичного здiйснення оцiнки потенцiйних збиткiв, якi можуть виникнути внаслiдок
негативних змiн в ринкових умовах, та шляхом встановлення та дотримання вiдповiдних лiмiтiв. Банком, в рамках ринкового ризику, також розглядається цiновий
ризик щодо зменшення вартостi цiнних паперiв та застави (iпотеки) та iнше. Загальну вiдповiдальнiсть щодо здiйснення контролю за ринковим ризиком покладено
на Комiтет з питань управлiння активами i пасивами, котрий здiйснює управлiння ринковим ризиком шляхом встановлення обґрунтованих обмежень (лiмiти,
нормативи). Валютний ризик Валютний ризик виникає у випадку, коли фактичнi чи прогнозованi активи в iноземнiй валютi є бiльшими або меншими, нiж
зобов’язання у тiй же валютi. Управлiння валютним ризиком мiстить наступнi елементи: використання всiх можливих засобiв уникнення ризику, який призводить до
значних збиткiв, контроль за ризиком та мiнiмiзацiя сум iмовiрних збиткiв, якщо немає можливостi уникнути його повнiстю, страхування валютного ризику в разi
неможливостi його уникнення. Банк встановлює лiмiти i здiйснює постiйний монiторинг валютних позицiй згiдно з вимогами нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України. Таблиця 28.1. Аналiз валютного ризику (тис. грн.) Рядок Найменування валюти 2017 рiк 2016 рiк Монетарнi активи Монетарнi
зобов'язання Похiднi фiнансовi iнструменти Чиста позицiя Монетарнi активи Монетарнi зобов'язання Похiднi фiнансовi iнструменти Чиста позицiя 1 Долари США 9
031 (9 693) - (662) 306 (601) ? (295) 2 Євро 404 (382) - 22 30 ? ? 30 3 Фунти стерлiнгiв - - - - 60 ? ? 60 4 Iншi 123 - - 123 ? ? ? ? 5 Усього 9 558 (10 075) - (517) 396 (601) ?
(205) Таблиця 28.2. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, що встановленi на
звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими Розрахунок проводиться для грошових залишкiв у валютах, що вiдрiзняються вiд
функцiональної валюти. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк Вплив на прибуток/ (збиток) Вплив на власний капiтал Вплив на прибуток/ (збиток)
Вплив на власний капiтал 1 Змiцнення долара США на 53% (351) (351) (156) (156) 2 Послаблення долара США на 13% 86 86 38 38 3 Змiцнення євро на 53% 11 11 16
16 4 Послаблення євро на 15% (3) (3) (5) (5) 5 Змiцнення фунта стерлiнгiв на 53% - - 32 32 6 Послаблення фунта стерлiнгiв нa 15% - - (9) (9) 7 Змiцнення iнших валют
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на 15% 18 18 - - 8 Послаблення iнших валют нa 15% (18) (18) - - Процентний ризик Процентний ризик виникає внаслiдок можливостi змiни вартостi фiнансових
iнструментiв або майбутнiх грошових потокiв фiнансових iнструментiв пiд впливом змiни процентних ставок. Процентний ризик оцiнюється тим, наскiльки змiни
ринкових процентних ставок впливають на процентну маржу i на чистий дохiд вiд процентiв. Коли строки активiв, що приносять процентний дохiд, вiдрiзняються
вiд строкiв зобов’язань, по яких нараховуються проценти, чистий дохiд вiд процентiв буде збiльшуватися чи зменшуватися в результатi змiн процентних ставок. З
метою управлiння процентним ризиком Банк встановлює лiмiти (обмеження) на процентний серед (маржу), здiйснює монiторинг процентної дохiдностi по активах
та процентних ставок зобов’язань i коригує цiни на банкiвськi продукти. Таблиця 28.3. Загальний аналiз процентного ризику Для активiв i зобов’язань з фiксованою
процентною ставкою строковiсть визначається, виходячи з перiоду вiд дати балансу до дати погашення згiдно з контрактом, а для активiв i зобов’язань зi змiнною
процентною ставкою – з урахуванням найближчого термiну перегляду процентних ставок чи дати погашення залежно вiд того, що настає ранiше. (тис. грн.) Рядок
Найменування статтi На вимогу i менше 1 мiс. Вiд 1 до 6 мiс. Вiд 6 до 12 мiс. Бiльше року Усього 2017 рiк 1 Усього фiнансових активiв 94 575 44 12 045 3 857 110 521
2 Усього фiнансових зобов’язань 115 606 1 162 2 506 20 589 139 863 3 Чистий розрив за процентними ставками на кiнець 2017 року (21 031) (1 118) 9 539 (16 732) (29
342) 2016 рiк 4 Усього фiнансових активiв 88 792 1 12 396 ? 101 189 5 Усього фiнансових зобов’язань 81 678 1 282 175 ? 83 135 6 Чистий розрив за процентними
ставками на кiнець 2016 року 7 114 (1 281) 12 221 - 18 054 Банк не має фiнансових iнструментiв зi змiнною процентною ставкою, змiна значення якої впливатиме на
фiнансовий результат Банку або капiтал. Таблиця 28.4. Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами (%) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016
рiк Гривня Долари США Євро Iншi Гривня Долари США Євро Iншi Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 12,0 ? ? ? 12,5 ? ? ? 2 Кредити та заборгованiсть
клiєнтiв 23,1 ? ? ? 19,2 ? ? ? Зобов'язання 3 Кошти банкiв 15,0 ? ? ? ? ? ? ? 4 Кошти клiєнтiв: 4.1 поточнi рахунки 0,1 ? ? ? ? ? ? ? 4.2 строковi кошти 7,6 4,3 2,4 ? 8,7 ? ? ?
Таблиця 28.5. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Україна ОЕСР Iншi країни
Усього Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 234 547 - - 234 547 2 Кошти в iнших банках 561 - - 561 3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 27 930 - - 27 930 4 Iншi
фiнансовi активи 182 - - 182 5 Усього фiнансових активiв 263 220 - - 263 220 Зобов'язання Кошти банкiв 10 016 - - 10 016 6 Кошти клiєнтiв 264 942 207 718 265 868 7
Резерви за зобов'язаннями 688 - - 688 8 Iншi фiнансовi зобов'язання 19 500 169 35 19 704 9 Усього фiнансових зобов'язань 295 146 376 753 296 276 10 Чиста балансова
позицiя за фiнансовими iнструментами (31 926) (376) (753) (33 056) 11 Зобов'язання кредитного характеру 236 179 - - 236 179 Активи, зобов’язання та зобов’язання
пов’язанi з кредитування, були класифiкованi виходячи з країни, в якiй знаходиться контрагент. Грошовi кошти у касi були класифiкованi вiдповiдно до країни їх
фiзичного знаходження. Таблиця 28.6. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за 2016 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Україна
ОЕСР Iншi країни Усього Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 88 543 ? ? 88 543 2 Кошти в iнших банках ? ? ? ? 3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 12 560 ? ?
12 560 4 Iншi фiнансовi активи 86 ? ? 86 5 Усього фiнансових активiв 101 189 ? ? 101 189 Зобов'язання ? ? 6 Кошти клiєнтiв 68 920 ? ? 68 920 7 Iншi фiнансовi
зобов'язання 14 215 ? ? 14 215 8 Усього фiнансових зобов'язань 83 135 ? ? 83 135 9 Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 18 054 ? ? 18 054 10
Зобов'язання кредитного характеру 51 387 ? ? 51 387 Активи, зобов’язання та зобов’язання пов’язанi з кредитування, були класифiкованi виходячи з країни, в якiй
знаходиться контрагент. Грошовi кошти у касi були класифiкованi вiдповiдно до країни їх фiзичного знаходження. Концентрацiя iнших ризикiв Операцiйнийтехнологiчний ризик – це ризик прямих або опосередкованих втрат в результатi невiрно побудованих бiзнес-процесiв, неефективностi процедур внутрiшнього
контролю, технологiчних збоїв, несанкцiонованих дiй персоналу або зовнiшнього впливу. Основним методом управлiння операцiйним ризиком є створення системи
внутрiшнього контролю. Банк регулярно здiйснює аудит операцiйних процедур разом з оцiнкою операцiйних ризикiв, розробляє внутрiшнi рекомендацiї для їх
зменшення. Оцiнка операцiйних ризикiв завжди проводиться при аналiзi нових продуктiв, внутрiшньобанкiвських регламентiв, процесiв, операцiйних, платiжних i
розрахункових процедур. Банк впроваджує систему чiткого делегування повноважень, розподiл несумiсних обов’язкiв, розподiл повноважень окремих структурних
пiдроздiлiв i працiвникiв Банку при виконаннi всiх банкiвських операцiй з обмеженим доступом до операцiйної системи. Основнi заходи щодо управлiння
операцiйним ризиком: монiторинг операцiй на рiвнi пiдроздiлiв, обмеження фiзичного доступу персоналу до даних на електронних та паперових носiях,
забезпечення процедури перевiрок та подвiйного контролю, забезпечення вiдповiдностi дiяльностi Банку внутрiшнiм процедурам та положенням, а також вимогам
законодавства та регулюючих органiв. Ризик репутацiї ? iснуючий або потенцiйний ризик для доходу i капiталу, який виникає внаслiдок негативного сприйняття
iмiджу фiнансової установи клiєнтами, контрагентами, засновниками або органами нагляду. Це впливає на можливiсть Банку встановлювати новi вiдносини з
контрагентами, надавати новi послуги або пiдтримувати стосунки з iснуючими клiєнтами. У Банку встановлений порядок участi органiв управлiння i керiвникiв
структурних пiдроздiлiв в управлiннi ризиком репутацiї. Стратегiчний ризик – це iснуючий або можливий негативний вплив на дiяльнiсть Банку, що є наслiдком
прийняття невiрних управлiнських, стратегiчних рiшень, поганого впровадження таких рiшень або вiдсутностi реакцiї на змiни зовнiшнiх факторiв ринку.
Стратегiчний ризик пов’язаний з помилками в стратегiчному управлiннi, перш за все, з можливiстю неправильного формулювання цiлей Банку, невiрного ресурсного
забезпечення їх реалiзацiї i невiрного пiдходу до управлiння ризиками в банкiвськiй дiяльностi в цiлому. В цiлях мiнiмiзацiї стратегiчного ризику Банк використовує
наступнi основнi методи: ? фiксує у внутрiшнiх документах Банку, у тому числi i в Статутi Банку розмежування повноважень органiв управлiння по ухваленню
рiшень; ? контролює обов'язковiсть виконання ухвалених вищим органом Банку рiшень пiдпорядкованими пiдроздiлами i працiвниками Банку; ? стандартизує
основнi Банкiвськi операцiї; ? встановлює внутрiшнiй порядок узгодження змiн у внутрiшнiх документах i процедурах, що стосуються ухвалення рiшень; ? здiйснює
аналiз впливу чинникiв стратегiчного ризику (як у сукупностi, так i в розрiзi їх класифiкацiї) на показники дiяльностi Банку в цiлому; ? проводить монiторинг змiн
законодавства України i чинних нормативних актiв з метою виявлення i запобiгання стратегiчному ризику на постiйнiй основi; ? проводить монiторинг ринку
Банкiвських послуг з метою виявлення вiрогiдних нових напрямiв дiяльностi Банку i постановки нових стратегiчних завдань; ? проводить монiторинг ресурсiв,
зокрема фiнансових, матерiально-технiчних та людських ресурсiв для реалiзацiї стратегiчних завдань Банку; ? стимулює працiвникiв Банку залежно вiд впливу їх
дiяльностi на рiвень стратегiчного ризику; ? забезпечує постiйне пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Банку з метою виявлення i запобiгання стратегiчному ризику; ?
забезпечує постiйний доступ максимальної кiлькостi працiвникiв Банку до актуальної iнформацiї по законодавству, внутрiшнiх документах Банку. Юридичний ризик
– це наявний або потенцiйний ризик для грошових надходжень та капiталу, який виникає через неповернення наданих кредитiв, порушення або недотримання вимог
законiв, нормативно-правових актiв, угод, прийнятої практики та етичних норм, а також через можливiсть двозначного тлумачення встановлених законiв та правил. З
метою ефективного управлiння та запобiгання проявам юридичного ризику, Банком розроблена оперативна система доведення до керiвництва та спiвробiтникiв змiн
у нормативних документах Банку (положення, регламенти, процедури). На обов’язковiй основi здiйснюється попередня юридична експертиза внутрiшньобанкiвських
нормативних документiв, впровадження нових банкiвських продуктiв. Для мiнiмiзацiї юридичних ризикiв при здiйсненнi подiбних банкiвських операцiй, розробленi
та застосовуються типовi форми договорiв та iнша стандартизована документацiя. Для запобiгання виникненню судових справ по банкiвських операцiях проводиться
методична та консультацiйна робота з клiєнтами. Рiвень правової обiзнаностi спiвробiтникiв та керiвництва пiдвищується завдяки систематичному проведенню
тренiнгiв та навчання. Ризик лiквiдностi Ризик лiквiдностi виникає при загальному фiнансуваннi дiяльностi та при управлiннi позицiями. Вiн включає як ризик
неможливостi фiнансування активiв у належнi строки та за належними ставками, так i ризик неможливостi лiквiдацiї активу за прийнятною цiною та у належнi
строки. Банк має доступ до рiзноманiтних джерел фiнансування. Отримання коштiв вiдбувається шляхом використання рiзних iнструментiв, включаючи внески
учасникiв до статутного фонду. Завдяки цьому диверсифiкуються шляхи фiнансування, зменшується залежнiсть вiд якогось одного джерела фiнансування та, як
правило, зменшується вартiсть залучених ресурсiв. Банк намагається пiдтримувати збалансованiсть мiж безперервнiстю фiнансування та його рiзноманiтнiстю,
використовуючи зобов’язання з рiзними перiодами виплат. Для управлiння ризиком лiквiдностi Банк застосовує економiчнi та адмiнiстративнi iнструменти. Банк
постiйно здiйснює оцiнку ризику лiквiдностi шляхом виявлення i монiторингу змiн у фiнансуваннi, необхiдному для досягнення цiлей бiзнесу, визначених у рамках
загальної стратегiї. Крiм того, у рамках стратегiї управлiння ризиком лiквiдностi, Банк утримує портфель лiквiдних активiв та дотримується встановлених
Нацiональним Банком України розривiв мiж залученими та розмiщеними коштами за строками до погашення. Банк має активи i зобов’язання, деномiнованi у кiлькох
iноземних валютах та знаходиться пiд впливом коливань курсiв iноземної валюти на його фiнансовий стан та грошовi потоки. Таблиця 28.7. Аналiз фiнансових
зобов’язань за строками погашення за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв
Понад 5 рокiв Усього 1 Кошти банкiв 10 016 - - - - 10 016 2 Кошти клiєнтiв 241 611 1 162 2 506 20 589 - 265 868 2.1 Кошти фiзичних осiб 147 733 444 2 223 - - 150 400
2.2 Кошти юридичних осiб 93 878 718 283 20 589 - 115 468 3 Iншi фiнансовi зобов’язання 15 245 489 1 281 2 689 - 19 704 4 Фiнансовi гарантiї 16 228 33 268 68 453 98
608 - 216 557 5 Iншi зобов’язання кредитного характеру - 14 19 718 578 - 20 310 6 Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов’язаннями 283 100 34
933 91 958 122 464 - 532 455 Таблиця 28.8. Аналiз фiнансових зобов’язань за строками погашення за 2016 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi На вимогу та
менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього 1 Кошти клiєнтiв 68 220 311 410 ? ? 68 941 1.1 Кошти фiзичних осiб 2 552 ? ? 2
552 1.2 Кошти юридичних осiб 65 668 311 410 ? ? 66 389 2 Iншi фiнансовi зобов’язання 13 058 982 175 ? ? 14 215 3 Фiнансовi гарантiї 47 387 ? ? ? ? 47 387 4 Iншi
зобов’язання кредитного характеру 4 000 ? ? ? ? 4 000 5 Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов’язаннями 132 665 1 293 585 ? ? 134 543 Таблиця
28.9. Аналiз фiнансових активiв та зобов’язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi На
вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 234 547 - - - - 234 547 2
Кошти в iнших банках - - 561 - - 561 3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 12 545 44 11 484 3 857 - 27 930 4 Iншi фiнансовi активи 103 - - 79 - 182 5 Усього фiнансових
активiв 247 195 44 12 045 3 936 - 263 220 Зобов’язання 6 Кошти банкiв 10 016 - - - - 10 016 7 Кошти клiєнтiв 241 610 1 162 2 506 20 589 - 265 868 8 Iншi фiнансовi
зобов’язання 15 245 489 1 281 2 689 - 19 704 9 Усього фiнансових зобов’язань 266 871 1 651 3 787 23 279 - 295 588 10 Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31
грудня (19 676) (1 607) 8 258 (19 343) - (32 368) 11 Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня (19 676) (21 283) (13 025) (32 368) (32 368) Таблиця 28.10.
Аналiз фiнансових активiв та зобов’язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за 2016 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi На
вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 87 273 ? ? ? ? 87 273 2
Кошти обов’язкових резервiв банку в Нацiональному банку України 1 270 ? ? ? ? 1 270 3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 163 1 12 396 ? ? 12 560 4 Iншi фiнансовi
активи 86 ? ? ? ? 86 5 Усього фiнансових активiв 88 792 1 12 396 ? ? 101 189 Зобов’язання 6 Кошти клiєнтiв 68 620 300 - ? ? 68 920 7 Iншi фiнансовi зобов’язання 13
058 982 175 ? ? 14 215 8 Усього фiнансових зобов’язань 81 678 1 282 175 ? ? 83 135 9 Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 7 114 (1 281) 12 221 ? ? 18 054
10 Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 7 114 5 833 18 054 ? ? ?
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Примiтка 29. Управлiння капiталом Головна мета процесу управлiння банкiвським капiталом полягає в залученнi та пiдтримцi достатнього обсягу капiталу з метою
отримання впевненостi, що Банк буде функцiонувати на безперервнiй основi для розширення своєї дiяльностi та створення захисту вiд ризикiв. Менеджмент Банку
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при управлiннi капiталом дотримується виконання вимог, що встановленi до регулятивного капiталу Нацiональним банком України. В процесi аналiзу використовує
методи визначення достатностi капiталу вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України. Станом на кiнець дня 31.12.2017р. регулятивний капiтал Банку становив
249 373 тис.грн, що на звiтну дату є достатнiм для виконання всiх лiцензiйних вимог. Норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу на звiтну дату
складав 47,07% при нормативному значеннi не менше 10%. Протягом звiтного перiоду Банк жодного разу не порушував встановленi нормативи адекватностi
регулятивного капiталу. Нижче в таблицi показана структура регулятивного капiталу станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, який розраховано вiдповiдно до вимог
Нацiонального банку України та за даними звiтностi, на пiдставi якого проводиться контроль за розмiром регулятивного капiталу Банку. Таблиця 29.1. Структура
регулятивного капiталу (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 Основний капiтал (капiтал першого рiвня) 247 619 240 263 1.1 Фактично сплачений
зареєстрований статутний капiтал 300 039 300 039 1.2 Резервнi фонди 9 401 9 401 1.3 Нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу (850) (440) 1.4 Розрахунковий
збиток поточного року ? (68 737) 1.5 Збитки минулих рокiв (60 971) ? 2 Додатковий капiтал (капiтал другого рiвня) 1 754 102 в тому числi додатковий капiтал, що
включається до розрахунку регулятивного капiталу 1 754 102 2.1 Резерви пiд стандартну заборгованiсть iнших банкiв, пiд стандартну заборгованiсть за кредитами,
якi наданi клiєнтам та пiд стандартну заборгованiсть за операцiями за позабалансовими рахунками (з урахуванням переоцiнки основних засобiв) ? 4 2.2
Нерозподiленi прибутки минулих рокiв ? 98 2.3 Розрахунковий прибуток поточного року 1 754 ? 3 Усього регулятивного капiталу 249 373 240 365
Примiтка 30. Потенцiйнi зобов’язання банку Розгляд справ у судi В ходi звичайного ведення операцiй, Банк виступає стороною рiзних судових процесiв та спорiв.
Керiвництво Банку вважає, що остаточний розмiр зобов’язань, якi можуть виникнути внаслiдок судових процесiв, не матиме суттєвого негативного впливу на
фiнансовий стан чи результати майбутньої дiяльностi Банку. Потенцiйнi податковi зобов'язання Станом на звiтну дату Банк не має непередбачених зобов'язань, що
пов'язанi з виникненням податкових зобов'язань. Зобов'язання за капiтальними iнвестицiями Iнформацiя щодо сум контрактних зобов'язань, пов'язаних iз
придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв, станом на 31 грудня 2017 року вiдсутня. Зобов'язання оперативного лiзингу (оренди) Таблиця 30.1.
Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдмовним договором про оперативний лiзинг (оренду) банка-орендаря (тис. грн.) Рядок Назва статтi 2017 1 2 3 1 До 1
року 3 597 2 Вiд 1 до 5 рокiв 5 582 3 Понад 5 рокiв - 4 Усього 9 179 Зобов'язання з кредитування Головною метою цих iнструментiв є забезпечення грошових коштiв
для задоволення фiнансових потреб клiєнтiв. Гарантiї та акредитиви «стенд-бай», якi являють собою безвiдкличнi гарантiї того, що Банк здiйснить платежi на
користь третiх сторiн у випадку невиконання клiєнтами своїх зобов’язань, мають той самий кредитний ризик, що й кредити. Документарнi та товарнi акредитиви, що
являють собою письмовi зобов’язання Банку за дорученням своїх клiєнтiв, якi уповноважують третi сторони вимагати вiд Банку оплати у встановлених сумах
вiдповiдно до конкретних умов, забезпечуються партiями товару, до яких вони вiдносяться, або грошовими депозитами, отже, мають менший рiвень ризику, нiж
кредити. Зобов’язання щодо надання кредитiв являють собою невикористанi суми, призначенi для кредитування у формi кредитiв, гарантiй та акредитивiв. Стосовно
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кредитного ризику за зобов’язаннями щодо надання кредитiв Банк наражається на потенцiйнi збитки в загальнiй сумi невикористаних зобов’язань у разi повної
видачi клiєнтам невикористаної суми таких кредитiв. Проте можлива сума збиткiв є меншою за загальну суму невикористаних зобов’язань, оскiльки виконання
бiльшостi зобов’язань щодо надання кредитiв залежить вiд дотримання клiєнтами певних кредитних стандартiв. Банк вiдстежує строки до погашення зобов’язань
щодо надання кредитiв, оскiльки бiльш довгостроковi зобов’язання зазвичай характеризуються вищим кредитним ризиком, нiж короткостроковi. Непогашенi
зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, були такими: Таблиця 30.2. Структура зобов'язань з кредитування (тис. грн.) Рядок Назва статтi 2017 рiк 2016 рiк 1 Гарантiї
виданi 216 557 47 387 2 Наданi зобов’язання з кредитування 8 167 - 3 Невикористанi кредитнi лiнiї 12 143 4 000 4 Резерв за зобов’язаннями, що пов’язанi з
кредитуванням ? ? 5 Резерв за виданими гарантiями (688) - 6 Усього зобов’язань, що пов’язанi з кредитуванням, за мiнусом резерву 236 179 51 387 Загальна сума
зобов’язань, пов’язаних з кредитуванням, вiдповiдно до договору не обов’язково являє собою суму грошових коштiв, виплата яких знадобиться у майбутньому,
оскiльки багато з цих зобов’язань можуть виявитися незатребуваними або припиненими до закiнчення строку їх чинностi. Iнформацiя щодо прийнятого забезпечення
за наданими гарантiями розкрито в примiтцi 15 «Кошти клiєнтiв». Таблиця 30.3. Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют (тис. грн.) Рядок Назва статтi 2017 рiк
2016 рiк 1 Долар США 7 298 33 877 2 Гривня 228 881 17 510 3 Усього 236 179 51 387 Станом на звiтну дату в балансi ПАТ «РВС БАНК» не має активiв, що наданi в
заставу, та активiв, щодо яких є обмеження, пов’язане з володiнням, користуванням та розпорядженням ними.
Примiтка 31. Справедлива вартiсть активiв та зобов’язань Справедлива вартiсть – це сума, за якою можна обмiняти актив або погасити заборгованiсть в операцiї мiж
обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами. Справедливою вартiстю для фiнансових активiв, якi активно котируються на активному ринку, є цiни
котирування на активному ринку. У випадку, коли ринок для фiнансового iнструмента не є активним, або на ринку вiдсутня iнформацiя про дiючi цiни або неможливо
знайти аналогiчнi об‘єкти оцiнки, то для визначення розрахункової справедливої вартостi Банк застосовує метод оцiнки та припущення щодо кожного класу
фiнансових активiв або фiнансових зобов‘язань. Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, Банк встановлює справедливу вартiсть, застосовуючи
наступнi методи: ? метод оцiнювання, який базується на застосуваннi останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами; ?
метод посилання на поточну справедливу вартiсть iншого iдентичного iнструмента (подiбного за валютою, строком, типом ставки вiдсотка, структурою грошових
потокiв, кредитним ризиком, забезпеченням та iншими ознаками); ? метод аналiзу дисконтованих грошових потокiв, тощо. Фiнансовi iнструменти, якi визнаються за
справедливою вартiстю, для цiлей розкриття розподiленi на три iєрархiї справедливої вартостi на основi можливостi її спостереження наступним чином: ? Рiвень1 –
оцiнки базуються на визначених цiнах на активних ринках, що iснують та регулярно доступнi на активному ринку. ? Рiвень 2 – оцiнки базуються на iнформацiї, для
якої усi суттєвi данi можна прямо або опосередковано отримати за допомогою спостереження. За звичай, використовують одну або декiлька визначених цiн, що
пiддаються спостереженню, для звичайних операцiй на ринках, якi не вважаються активними. ? Рiвень 3 – оцiнки базуються на iнформацiї, яка не пiддається
спостереженню, i є важливою для загальної оцiнки справедливої вартостi. Таблиця 31.1. Аналiз фiнансових iнструментiв, що облiковуються за амортизованою
собiвартiстю (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Фiнансовi
активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 234 547 234 547 88 543 88 543 1.1 готiвковi кошти 152 518 152 518 1 056 1 056 1.2 кошти в Нацiональному банку України
(крiм обов’язкових резервiв) 3 022 3 022 1 270 1 270 1.3 кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках 928 928 158 158 1.4 Депозитнi
сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України 78 080 78 080 86 059 86 059 2 Кошти в iнших банках: 561 561 ? ? 2.1 Кошти банкiв у розрахунках 561 561 ? ? 3
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 27 930 27 930 12 560 12 560 3.1 кредити юридичним особам 26 405 26 405 12 560 12 560 3.2 кредити фiзичним особам пiдприємцям 927 927 - - 3.2 кредити фiзичним особам 598 598 - - 4 Iншi фiнансовi активи 182 182 86 86 5 Усього фiнансових активiв, що облiковуються за
амортизованою вартiстю 263 220 263 220 101 189 101 189 Фiнансовi зобов’язання 6 Кошти банкiв 10 016 10 016 - - 7 Кошти клiєнтiв: 265 868 265 868 68 920 68 920
7.1 юридичнi особи 115 468 115 468 66 368 66 368 7.2 фiзичнi особи 150 400 150 400 2 552 2 552 8 Iншi фiнансовi зобов’язання: 19 704 19 704 14 215 14 215 8.1 Iнша
кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку 4 093 4 093 8 698 8 698 8.2 Агентськi послуги - - 2 516 2 516 8.3 Комiсiя за надання гарантiй 11 679 11
679 964 964 8.4 Кошти клiєнтiв банку за недiючими рахунками 860 860 860 860 8.5 Iнформацiйно-консультативнi послуги 3 072 3 072 850 850 8.6 Iншi - - 327 327 9
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Усього фiнансових зобов’язань, що облiковуються за амортизованою вартiстю 295 588 295 588 83 135 83 135 ? Таблиця 31.2. Аналiз фiнансових iнструментiв за
рiвнями оцiнки справедливої вартостi за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива
вартiсть Усього балансова вартiсть Ринковi котирування (рiвень I) Модель оцiнки, що використовує показники, не пiдтвердженi ринковими даними (рiвень III)
Фiнансовi активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти ? 234 547 234 547 234 547 1.1 готiвковi кошти ? 152 518 152 518 152 518 1.2 кошти в Нацiональному банку
України (крiм обов’язкових резервiв) ? 3 022 3 022 3 022 1.3 кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках ? 928 928 928 1.4 Депозитнi
сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України ? 78 080 78 080 78 080 2 Кошти в iнших банках: ? 561 561 561 2.1 Кошти банкiв у розрахунках ? 561 561 561 3
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: ? 27 930 27 930 27 930 3.1 кредити юридичним особам ? 26 405 26 405 26 405 3.2 кредити фiзичним особам -пiдприємцям ? 927
927 927 3.3 кредити фiзичним особам ? 598 598 598 4 Iншi фiнансовi активи 182 182 182 5 Усього фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю ?
263 220 263 220 263 220 Фiнансовi зобов’язання ? 6 Кошти банкiв 10 016 10 016 10 016 7 Кошти клiєнтiв: ? 265 868 265 868 265 868 7.1 юридичнi особи ? 115 468 115
468 115 468 7.2 фiзичнi особи ? 150 400 150 400 150 400 8 Iншi фiнансовi зобов’язання: ? 19 704 19 704 19 704 8.1 Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з
клiєнтами банку ? 4 093 4 093 4 093 8.2 Комiсiя за надання гарантiй ? 11 679 11 679 11 679 8.3 Кошти клiєнтiв банку за недiючими рахунками ? 860 860 860 8.4
Iнформацiйно-консультативнi послуги 3 072 3 072 3 072 9 Усього фiнансових зобов’язань, що облiковуються за амортизованою вартiстю ? 295 588 295 588 295 588 ?
Таблиця 31.3. Аналiз фiнансових iнструментiв за рiвнями оцiнки справедливої вартостi за 2016 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Справедлива вартiсть за
рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть Усього балансова вартiсть Ринковi котирування (рiвень I) Модель оцiнки, що використовує показники, не
пiдтвердженi ринковими даними (рiвень III) Фiнансовi активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти ? 88 543 88 543 88 543 1.1 готiвковi кошти ? 1 056 1 056 1 056 1.2
кошти в Нацiональному банку України (крiм обов’язкових резервiв) ? 1 270 1 270 1 270 1.3 кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках ? 158
158 158 1.4 Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України ? 86 059 86 059 86 059 2 Кошти в iнших банках: ? - - - 2.1 Кошти, розмiщенi на
кореспондентському рахунку ? ? ? ? 3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: ? 12 560 12 560 12 560 3.1 кредити юридичним особам ? 12 560 12 560 12 560 4 Iншi
фiнансовi активи: ? 86 86 86 4.1 Нарахованi комiсiйнi доходи - 86 86 86 5 Усього фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю ? 101 189 101 189
101 189 Фiнансовi зобов’язання 6 Кошти клiєнтiв: ? 68 920 68 920 68 920 6.1 юридичнi особи ? 66 368 66 368 66 368 6.2 фiзичнi особи ? 2 552 2 552 2 552 7 Iншi
фiнансовi зобов’язання: ? 14 215 14 215 14 215 7.1 Кошти клiєнтiв банку за недiючими рахунками ? 860 860 860 7.2 Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з
клiєнтами банку ? 8 698 8 698 8 698 7.3 Агентськi послуги ? 2 516 2 516 2 516 7.4 Комiсiя за надання гарантiй - 964 964 964 7.5 Iншi ? 1 177 1 177 1 177 8 Усього
фiнансових зобов’язань, що облiковуються за амортизованою вартiстю ? 83 135 83 135 83 135
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Примiтка 32. Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки Таблиця 32.1.Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за 2017 рiк та 2016 рiк (тис. грн.) Рядок
Найменування статтi Кредити та дебiторська заборгованiсть 2017 рiк 2016 рiк Активи 1 Кошти в iнших банках 561 - 2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 27 930 12
560 3 Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України 78 080 86 059 4 Iншi фiнансовi активи 182 86 5 Усього 106 753 98 705

33 Примiтка 33. Операцiї з пов’язаними сторонами Вiдповiдно до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони», пов`язаними вважаються сторони, одна з яких
має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони. Таблиця 33.1. Залишки за операцiями з пов’язаними
сторонами за 31 грудня 2017 року (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери банку) Управлiнський персонал 1 Кошти клiєнтiв 2 7 981 Таблиця
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33.2. Доходи та витрати за операцiями з пов’язаними сторонами за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери банку) Управлiнський
персонал 1 Комiсiйнi доходи 9 1 2 Комiсiйнi витрати - 1 3 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 189 19 756 Таблиця 33.3. Доходи та витрати за операцiями з
пов’язаними сторонами за 2016 рiк (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери банку) Управлiнський персонал 1 Комiсiйнi доходи 4 ? 2
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 1 194 2 540 Таблиця 33.4. Виплати провiдному управлiнському персоналу (тис. грн.) Рядок Назва статтi 2017 рiк 2016 рiк
Витрати Нараховане зобов’язання Витрати Нараховане зобов’язання 1 Поточнi виплати працiвникам 16 901 450 1 652 53 2 Виплати пiд час звiльнення - ? 24 ?
34

Примiтка 34. Подiї пiсля дати балансу Подiї пiсля дати балансу, що потребують коригування рiчної фiнансової звiтностi Банку, не вiдбувалися.
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