Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
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Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2018 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РВС БАНК»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
39849797
4. Місцезнаходження
04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)5900000; (044)5900000;
6. Адреса електронної пошти
bartkiv.v@rwsbank.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
2. Квартальна інформація
розміщена на сторінці

http://rwsbank.com.ua/uk/financereport
(адреса сторінки)

30.10.2018
(дата)

власного веб- 30.10.2018
сайту
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

X

3. Інформація про посадових осіб емітента

X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. 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 емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб,
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини,
існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

X

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. 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)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)

X

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:
Примiтка 1. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РВС БАНК» - далi по тексту даного звiту
"Емiтент"/"Банк".
Примiтка 2. Емiтент не приймав участi у створеннi iнших юридичних осiб.
Примiтка 3. Посада корпоративного секретаря не створювалась.
Примiтка 4. Облiгацiї, похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери емiтентом не випускалися.
Примiтка 5. Протягом III кварталу 2018 року рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв,
щодо яких є заiнтересованiсть, не приймалися.
Примiтка 6. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй: акцiонерам емiтента належить
12 152 250 простих iменних акцiй емiтента. Акцiї, якi не мають права голосу, вiдсутнi. Голосуючi
акцiї, права голосу за якими обмежено, вiдсутнi. Голосуючi акцiї, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, вiдсутнi.

III. Основні відомості про емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «РВС БАНК»

1. Повне найменування
2. Дата проведення державної реєстрації

22.06.2015

3. Територія (область)

м. Київ

4. Статутний капітал (грн)

300039052.50

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі

0

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

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

170

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

64.19 Iншi види грошового
посередництва, ,

9. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова
рада, Правлiння

10. Засновники

Фонд гарантування вкладiв фiзичних
осiб 04053, м. Київ, вул. Сiчових
Стрiльцiв, 17 21708016

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 в іноземній валюті

ПАТ АБ
«Укргазбанк»

5) МФО банку

320478

6) поточний рахунок

16004012000017

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії

1

2

3

4

5

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

277

24.11.2016

Нацiональний банк України

Необмежена

Опис
Здiйснення валютних операцiй
Опис

Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених частиною
третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". Термiн дiї необмежений.
277-3

10.09.2018

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 клiєнтiвнерезидентiв у грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй
валютi;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi
України;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй
валютi та здiйснення операцiй 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;
- 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;
- торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних ринках;
- 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, затвердженого постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 № 281.
Термiн дiї лiцензiї – необмежений.
професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть
з торгiвлi цiнними паперами
(брокерська дiяльнiсть,
дилерська дiяльнiсть,
дiяльнiсть з управлiння
цiнними паперами)

584

28.08.2018

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

585

28.08.2018

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

Опис
професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку депозитарна дiяльнiсть, а саме
депозитарна дiяльнiсть
депозитарної установи
Опис

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Голова Наглядової ради
Стецюк Олександр Володимирович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

1982
вища, Нацiональна академiя державної податкової служби України
15
ТОВ "Українська Бiзнес Група ", Начальник Управлiння
корпоративних фiнансiв.

8. 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 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 25.04.2018
№25042018/02 прийнято рiшення: обрати
(перепризначити/переобрати) Головою Наглядової ради
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК»
Стецюка Олександра Володимировича з 25 квiтня 2018 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»; Голови
Наглядової ради ПАТ "РВС БАНК".

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
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

1980
вища, Академiя державної податкової служби України
16
ПАТ "ПЕРЕХIДНИЙ БАНК "РВС БАНК" , виконуючий обов'язки
Директора.
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 25.04.2018 №25042018/02
припинити повноваження члена Наглядової ради Листопад Олесю
Василiвну 25 квiтня 2018 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв
займала посади: Директора Юридичного департаменту, радника
Голови Правлiння групи радникiв Голови Правлiння ПАТ
"РАДИКАЛ БАНК"; директора юридичного департаменту та
директора ТОВ "Фiнансова компанiя Леогеймiнг Пей"; виконуючого
обов'язки Директора ПАТ "ПЕРЕХIДНИЙ БАНК "РВС БАНК"; члена
Наглядової ради ПАТ "РВС БАНК".
Член Наглядової ради, незалежний член
Гаврильчук Iрина Борисiвна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1962

5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi
33
Товарна бiржа «Унiверсальна товарно-сировинна бiржа», Радник
генерального директора.
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 25.04.2018 №25042018/02
прийнято рiшення: обрати (перепризначити/переобрати) членом
Наглядової ради Гаврильчук Iрину Борисiвну з 25 квiтня 2018 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 33 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв
займала посади: Заступника директора з розвитку фiнансового
напрямку бiзнесу ТОВ «УКРАЇНСЬКА БIЗНЕС ГРУПА»; Радника
генерального директора Товарної бiржi «Унiверсальна товарносировинна бiржа»; члена Наглядової ради ПАТ "РВС БАНК".
Член Наглядової ради, незалежний член
Яременко Сергiй Олександрович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня

1948
вища, Київський ордена Ленiна державний унiверситет iм. Т.Г.
Шевченка
39
ПАТ "АКБ "КИЇВ", радник Голови Правлiння.

посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

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 25.04.2018 №25042018/02
прийнято рiшення: обрати (перепризначити/переобрати) членом
Наглядової ради Яременка Сергiя Олександровича з 25 квiтня 2018
року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв
займав посади: радника Голови Правлiння ПАТ "АКБ "КИЇВ"; члена
Наглядової ради ПАТ "РВС БАНК".
Член Наглядової ради, представник Акцiонера ПАТ «РВС БАНК» ТОВ «УКРАЇНСЬКА БIЗНЕС ГРУПА»
Васьковська Валентина Петрiвна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис

1979
вища, Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет
17
ТОВ "УКРАЇНСЬКА БIЗНЕС ГРУПА", директор департаменту
фiнансiв та економiки.
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 25.04.2018 №25042018/02
прийнято рiшення: обрати (перепризначити/переобрати) членом
Наглядової ради Васьковську Валентину Петрiвну з 25 квiтня 2018
року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв
займала посади: директора департаменту фiнансiв та економiки ТОВ
"УКРАЇНСЬКА БIЗНЕС ГРУПА"; члена Наглядової ради ПАТ "РВС
БАНК".
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Член Наглядової ради, незалежний член
Мигашко Вiталiй Олексiйович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1949
вища, Київський ордена Ленiна державний унiверситет iм. Т.Г.
Шевченка; Київський iнститут народного господарства iм. Д.С.
Коротченка
31
Чорноморський банк торгiвлi та розвитку, Операцiйний вiцепрезидент.
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
25.04.2018 №25042018/02 прийнято рiшення: обрати членом
Наглядової ради Мигашка Вiталiя Олексiйовича з 25 квiтня 2018
року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 31 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв займав
посаду Операцiйного вiце-президента Чорноморського банку торгiвлi
та розвитку.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Голова Правлiння
Кравець Владислав Iванович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1974
вища, 1. Київський державний технiчний унiверситет будiвництва та
архiтектури; 2. Київський нацiональний економiчний унiверситет
21
ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк",
директор з корпоративного бiзнесу.
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 - 21 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв займав
посади: директора з корпоративного бiзнесу ПАТ "Акцiонерний
комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк ", Голови Правлiння
ПАТ «РВС БАНК».
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Головний бухгалтер, член Правлiння
Корнiйчук Людмила Григорiвна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1977
вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет
19
ПАТ "БТА БАНК", заступник Голови Правлiння з фiнансiв, член
Правлiння.
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: 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», Головного бухгалтера ПАТ «РВС
БАНК».
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Заступник Голови Правлiння, член Правлiння
Листопад Олеся Василiвна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1980
вища, Академiя державної податкової служби України
16
ПАТ "РВС БАНК", член Наглядової ради.
Функцiї та повноваження заступника Голови Правлiння, члена
Правлiння встановлюються Головою Правлiння, Положенням про
Правлiння та iншими внутрiшнiми нормативними актами Банку.
Здiйснює методичне керiвництво та контроль за дiяльнiстю:
Юридичного департаменту (включаючи Управлiння правового
забезпечення операцiй) та Департаменту претензiйно-позовної
роботи (включаючи Управлiння по роботi з проблемною
заборгованiстю), у забезпеченнi виконання покладених на них
завдань, призначеннi та звiльненнi їх керiвникiв. Вiдповiдно до
Положення про Правлiння бере участь в засiданнях Правлiння в
рамках його компетенцiї для прийняття рiшень, що визначенi
Положенням про Правлiння та iншими внутрiшнiми та
законодавчими актами. Як Член Правлiння бере участь у погодженнi
внутрiшнiх документiв Банку (правил, процедур, порядкiв, положень,
стандартiв, типових договорiв тощо), в тому числi тих, що
визначають порядок та умови проведення банкiвських операцiй,
функцiї та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, а також
регулюють поточну дiяльнiсть Банку, за винятком тих, що вiднесенi
до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Забезпечує
виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради, пiдроздiлами
Банку, що пiдпорядкованi заступнику Голови Правлiння, члену
Правлiння.
Змiни в персональному складi: вiдповiдно до Рiшення Наглядової
ради вiд 26.04.2018 №26042018/3 прийнято рiшення: обрати
заступником Голови Правлiння, членом Правлiння Листопад Олесю
Василiвну з 27 квiтня 2018 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв
займала посади: Директора Юридичного департаменту, радника
Голови Правлiння групи радникiв Голови Правлiння ПАТ
"РАДИКАЛ БАНК"; директора юридичного департаменту та
директора ТОВ «Фiнансова компанiя Леогеймiнг Пей», виконуючого
обов'язки Директора ПАТ "ПЕРЕХIДНИЙ БАНК "РВС БАНК"; члена

Наглядової ради ПАТ «РВС БАНК».
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Заступник Голови Правлiння, член Правлiння
Котляревська Оксана Володимирiвна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

1977
вища, Луганський державний аграрний унiверситет
16

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

ПАТ "РВС БАНК", радник Голови Правлiння групи радникiв Голови
Правлiння.

8. Опис

Функцiї та повноваження заступника Голови Правлiння, члена
Правлiння встановлюються Головою Правлiння, Положенням про
Правлiння та iншими внутрiшнiми нормативними актами Банку.
Здiйснює методичне керiвництво та контроль за дiяльнiстю:
Управлiння операцiй з торгiвлi цiнними паперами, Управлiння
депозитарної дiяльностi, Управлiння карткового бiзнесу у
забезпеченнi виконання покладених на них завдань, призначеннi та
звiльненнi їх керiвникiв.
Вiдповiдно до Положення про Правлiння бере участь в засiданнях
Правлiння в рамках його компетенцiї для прийняття рiшень, що
визначенi Положенням про Правлiння та iншими внутрiшнiми та
законодавчими актами. Як Член Правлiння бере участь у погодженнi
внутрiшнiх документiв Банку (правил, процедур, порядкiв, положень,
стандартiв, типових договорiв тощо), в тому числi тих, що
визначають порядок та умови проведення банкiвських операцiй,
функцiї та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку, а також
регулюють поточну дiяльнiсть Банку, за винятком тих, що вiднесенi
до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Забезпечує
виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради, пiдроздiлами
Банку, що пiдпорядкованi заступнику Голови Правлiння, члену
Правлiння.
Змiни в персональному складi: вiдповiдно до Рiшення Наглядової
ради вiд 26.04.2018 №26042018/2 прийнято рiшення: призначити
заступником Голови Правлiння, членом Правлiння Котляревську
Оксану Володимирiвну з 26 квiтня 2018 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв
займала посади: головного спецiалiста вiддiлу судової статистики та
дiловодства управлiння з питань судового дiловодства Державної
судової адмiнiстрацiї України, радника Голови Державної судової
адмiнiстрацiї України, директора департаменту розвитку роздрiбного
бiзнесу ПАТ «Контракт», директора департаменту цiнних паперiв та
депозитарної дiяльностi, директора департаменту клiєнтської
пiдтримки АТ «ДЕЛЬТА БАНК», радника Голови Правлiння групи
радникiв Голови Правлiння та члена Наглядової ради ПАТ «РВС

БАНК».
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Начальник Управлiння фiнансового монiторингу, член Правлiння
Медведєва Iнна Петрiвна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1982
вища, Нацiональний аграрний унiверситет
13
ПАТ «Банк Альянс», Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу
управлiння фiнансового монiторингу.
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.
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», начальника Управлiння фiнансового монiторингу,
член Правлiння ПАТ «РВС БАНК».

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

X

Кредити банку

X

Зобов'язання за
цінними паперами

X

0

X

X

за облігаціями (за
кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (усього)

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

735

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та
забезпечення

X

736506

X

X

Усього зобов'язань та
забезпечень

X

366724

X

X

у тому числі:

Опис:

У рядку "Iншi зобов'язання та забезпечення" зазначається сумма зобов'язань Банку, яка
дорiвнює статтям Промiжного скороченого звiту про фiнансовий стан ( Баланс) на 30
вересня 2018 року «Кошти клiєнтiв» в сумi 700 445 тис.грн., «Похiднi фiнансовi
зобов'язання" 825 тис.грн., «Резерви за зобов'язаннями» в сумi 1 378 тис.грн., «Iншi
зобов'язання» в сумi 34 593 тис.грн. за вирахуванням податкових зобов’язань в сумi 735 тис.
грн.

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

59/1/2015

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000190300

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10.00

152250

1522500.00

100

25.06.2015

Опис

01.09.2015

105/1/2015

Опис

17.03.2016

19/1/2016

Опис

Кількість
Загальна
акцій
номінальна
(штук)
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

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
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

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. Свiдоцтво №105/1/2015 дата реєстрацiї 18.09.2015,
видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, втратило чиннiсть.
Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000190300

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

24.69

12152250

300039052.50

100

Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на внутрiшньому ринку. 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 спрямування до статутного
капiталу частини прибутку.

Х. Інформація про вчинення значних правочинів

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

1

2

06.09.2018

3

Рiшення
акцiонера

4

56269

5

509777

Співвідношення
ринкової
вартості майна
Адреса сторінки
або послуг, що є
загальнодоступної
предметом
інформаційної бази
правочину, до
даних Комісії, на якій
Дата
вартості
Предмет
розміщена особлива
вчинення
активів
правочину
інформація про
правочину
емітента за
прийняття рішення про
даними
надання згоди на
останньої річної
вчинення значних
фінансової
правочинів
звітності (у
відсотках)
6

11.04

7

8

9

Адреса сторінки власного веб-сайту
товариства, на якій розміщена особлива
інформація про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

10

придбання
облiгацiй
внутрiшньої
06.09.2018 https://stockmarket.gov.ua/ http://rwsbank.com.ua/uk/Information_disclosure
державної
позики
України

Зміст інформації:
06 вересня 2018 року рiшенням акцiонера № 06092018/06 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» (надалi - "Емiтент") прийнято рiшення про надання згоди
на вчинення значного правочину з купiвлi облiгацiй внутрiшньої державної позики України на суму 56 269 054 грн.13 коп. (п'ятдесят шiсть мiльйонiв двiстi шiстдесят дев'ять
тисяч п'ятдесят чотири грн. 13 коп.).
Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року становить 509 777 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 11,04%.

XIV. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності
1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
2. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний
номер облікової картки платника податків - фізичної
особи)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РСМ
УКРАЇНА"
21500646

3. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04080, м. Київ, вул. Нижньоюркiвська,
буд.47

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

Номер: 0084, дата видачі:

5. Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
Реєстраційний номер: 280, серія: П,
строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських
номер: 000280, дата видачі: , строк дії:
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
30.07.2020
професійних учасників ринку цінних паперів
6. Текст висновку про огляд проміжної фінансової
звітності
Вступ
Ми виконали огляд промiжного скороченого звiту про фiнансовий стан (Балансу) на 30 вересня
2018 року ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" (далi – Банк) i
вiдповiдних промiжного скороченого звiту про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту
про фiнансовi результати), промiжного скороченого звiту про змiни у власному капiталi (Звiту про
власний капiтал) та промiжного скороченого звiту про рух грошових коштiв за дев'ять мiсяцiв, що
закiнчились зазначеною датою, i стислого викладу значущих облiкових полiтик та iнших
пояснювальних примiток, що додаються. Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за
складання та достовiрне подання цiєї промiжної скороченої фiнансової звiтностi вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо
цiєї промiжної скороченої фiнансової звiтностi на основi нашого огляду.
Обсяг огляду
Ми провели огляд вiдповiдно до Мiжнародного стандарту завдань з огляду 2410 «Огляд промiжної
фiнансової iнформацiї, що виконується незалежним аудитором суб’єкта господарювання». Огляд
промiжної скороченої фiнансової iнформацiї полягає у здiйсненнi запитiв, в основному, особам,
що вiдповiдають за фiнансовi та облiковi питання, а також у застосуваннi аналiтичних та iнших
процедур огляду. Огляд значно менший за обсягом, нiж аудит, що проводиться вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв аудиту, а отже, не дає нам змоги отримати впевненiсть в тому, що нам
стане вiдомо про всi значнi питання, якi можна було б iдентифiкувати пiд час аудиту. Вiдповiдно,
ми не висловлюємо аудиторську думку.
Основа для висновку iз застереженням
За результатами аудиту фiнансової звiтностi Банку за 2017 рiк нами було висловлено думку iз
застереженням, у тому числi, у зв'язку з наступним: "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". Протягом
звiтного перiоду Банк вiдкоригував балансову вартiсть необоротних активiв, утримуваних для
продажу, що враховувалися в балансi Банку станом на 31 грудня 2017 року, проте не здiйснив
коригування вхiдних залишкiв у вiдповiдностi до МСБО 8. Також Банк не врахував витрати на
продаж при визначеннi вартостi зазначеної категорiї активiв станом на звiтну дату (Примiтка 11 до
фiнансової звiтностi).
Крiм того, як зазначено у промiжнiй скороченiй фiнансовiй звiтностi, яка додається, Банк
застосував МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» станом на 1 сiчня 2018 року. Пiд час проведення
огляду ми не отримали достатнiх i належних аудиторських доказiв для пiдтвердження суми
визнаного Банком резерву пiд збитки за фiнансовими активами станом на 01 сiчня 2018 року та 30
вересня 2018 року. Банком не повнiстю виконуються вимоги МСФЗ 9, зокрема, не здiйснюється
коригування встановлених ймовiрностей дефолту на вплив прогнозної iнформацiї (макро- та
мiкроекономiчних факторiв). Ми не маємо можливостi у рамках огляду оцiнити вплив даної
невiдповiдностi на рiвень резерву за фiнансовими активами з урахуванням такої прогнозної
iнформацiї та iнших факторiв, якi передбаченi МСФЗ 9.
Вищезазначене може мати потенцiйний вплив на активи та власний капiтал Банку станом на 01
сiчня 2018 року та на активи, власний i регулятивний капiтал Банку станом на 30 вересня 2018
року, а також на його фiнансовi результати за 9 мiсяцiв 2018 року.
Висновок iз застереженням
На основi нашого огляду, за винятком питань, описаних у попередньому параграфi, нiщо не
привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть,
яка додається, не вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Банку на 30
вересня 2018 року та його фiнансовi результати i грошовi потоки за шiсть мiсяцiв, якi закiнчились
зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Вищезазначене, а також наявнiсть внутрiшньо- i зовнiшньополiтичних та економiчних чинникiв,
якi на дату видачi цього звiту не пiдлягають обґрунтованому прогнозуванню та якi не знаходяться
пiд безпосереднiм контролем Банку, можуть впливати на його дiяльнiсть в майбутньому. Нашу
думку щодо цього питання не було модифiковано.

XV. Проміжний звіт керівництва
Важливих подiй, якi вiдбулися впродовж звiтного перiоду, та якi б мали вплив на промiжну
фiнансову звiтнiсть, не вiдбувалось.
Основнi ризики та невизначеностi:
а) Фактори ризику, пов’язанi з iнвестуванням у цiннi папери ПАТ «РВС БАНК»:
- фактори, якi обмежують можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв
органiв ПАТ «РВС БАНК» або iнших питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв –
дiя факторiв незначна. Для запобiгання можливостi дiї зазначених факторiв контроль за ними
здiйснюється безпосередньо акцiонерами через Наглядову Раду;
- фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акцiонера у статутному капiталi
ПАТ «РВС БАНК» – дiя факторiв незначна, тому що рiшення щодо розмiру статутного капiталу
приймаються виключно Загальними зборами акцiонерiв вiдповiдно до чинного законодавства
України та Статуту ПАТ «РВС БАНК»;
- фактори, що можуть обмежувати виплати дивiдендiв за акцiями або основної суми та вiдсоткiв за
борговими цiнними паперами ПАТ «РВС БАНК» – дiя незначна, тому що рiшення щодо виплати
дивiдендiв приймається виключно Загальними зборами акцiонерiв вiдповiдно до чинного
законодавства України та статуту ПАТ «РВС БАНК», а сплата основної суми та вiдсоткiв за
борговими цiнними паперами ПАТ «РВС БАНК» обумовлена надiйним фiнансовим станом ПАТ
«РВС БАНК»;
- недостатня лiквiднiсть чи iншi фактори, що можуть обмежити можливiсть вiдчуження цiнних
паперiв ПАТ «РВС БАНК» їхнiми власниками – дiя незначна, тому що рiвень лiквiдностi ПАТ
«РВС БАНК» суворо контролюється службами ПАТ «РВС БАНК» вiдповiдно до внутрiшнiх
положень ПАТ «РВС БАНК» та Нацiональним банком України вiдповiдно до чинного
законодавства України;
- данi про законодавчi акти, якi можуть вплинути на виплату дивiдендiв, процентiв або iнших
виплат нерезидентам – Закон України “Про акцiонернi товариства”, Податковий Кодекс України;
- порядок оподаткування доходiв за розмiщеними емiсiйними цiнними паперами та цiнними
паперами, якi розмiщуються, що може вплинути на розмiр прибутку власникiв цiнних паперiв –
оподаткування доходiв вiдбувається згiдно з чинним законодавством України;
б) Фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану ПАТ «РВС БАНК»:
- нерентабельнiсть – ПАТ «РВС БАНК» не має збиткiв у поточному звiтному перiодi та не планує
таких збиткiв у майбутньому;
- нестача ресурсiв – надiйний фiнансовий стан ПАТ «РВС БАНК», його ринкова репутацiя та
довiра клiєнтiв зумовлюють неможливiсть нестачi ресурсiв для здiйснення дiяльностi ПАТ «РВС
БАНК»;
- конкуренти – ПАТ «РВС БАНК» має впевнене становище в порiвняннi з банками подiбного
розмiру;
- собiвартiсть – ризик надлишкового зростання собiвартостi контролюється розвиненою системою
бюджетування ПАТ «РВС БАНК», що дозволяє контролювати та прогнозувати всi витрати;
- нестабiльнiсть фiнансово-господарського стану – ризик ПАТ «РВС БАНК» суворо
контролюється службами ПАТ «РВС БАНК» вiдповiдно до внутрiшнiх положень ПАТ «РВС
БАНК» та Нацiональним банком України вiдповiдно до чинного законодавства України;
- неякiсне технологiчне обладнання – ПАТ «РВС БАНК» обладнаний якiсним та сучасним
технологiчним обладнанням;
- ризики, пов’язанi з судовими процесами, учасником яких виступає ПАТ «РВС БАНК» ризики
контролюються спецiально створеним юридичним пiдроздiлом, у якому працюють досвiдченi
професiонали;
- екологiчнi ризики – ПАТ «РВС БАНК» не здiйснює дiяльностi, що може погiршити екологiчне
становище.
в) Полiтичнi та макроекономiчнi ризики ПАТ «РВС БАНК»:
- податкове навантаження – ефективна економiчна дiяльнiсть дозволяє сплачувати ПАТ «РВС
БАНК» всi необхiднi податки вiдповiдно до чинного законодавства України без загрози до його

фiнансового стану;
- невизначенiсть регуляторного середовища для дiяльностi ПАТ «РВС БАНК» – дiя фактору
контролюється створенням нормативних документiв Нацiонального банку України, що створює
вiдповiднi нормативнi акти щодо всiх видiв дiяльностi ПАТ «РВС БАНК»;
- полiтична нестабiльнiсть – впливає на ПАТ «РВС БАНК» на тому ж самому рiвнi, що й на iнших
суб’єктiв господарювання України;
- рецесiя чи зниження темпiв економiчного розвитку – впливає на ПАТ «РВС БАНК» на тому ж
самому рiвнi, що й на iнших суб’єктiв господарювання України;
- зростання iнфляцiї чи зниження впевненостi споживачiв у майбутньому – впливає на ПАТ «РВС
БАНК» на тому ж самому рiвнi, що й на iнших суб’єктiв господарювання України;
- неефективна судова система – впливає на ПАТ «РВС БАНК» на тому ж самому рiвнi, що й на
iнших суб’єктiв господарювання України;
- обмеження на валютнi операцiї – впливає на ПАТ «РВС БАНК» на тому ж самому рiвнi, що й на
iнших суб’єктiв господарювання України.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Посадовi особи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, пiдтверджують те, що, наскiльки це їм
вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського
облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить
достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки
та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках
консолiдованої фiнансової звiтностi, промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та
об’єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок".

Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс)
на 30.09.2018 (число, місяць, рік)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

498664

234547

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
України

0

0

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

0

0

АКТИВИ

Кошти в інших банках

5

1249

561

Кредити та заборгованість клієнтів

6

119976

27930

Цінні папери в портфелі банку на продаж

7

56333

0

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії

0

0

206383

209146

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

0

0

Відстрочений податковий актив

0

0

Гудвіл

0

0

13319

3764

0

0

Інвестиційна нерухомість

Основні засоби та нематеріальні активи

8

9

Інші фінансові активи
Інші активи

10

38810

26402

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи
вибуття

11

18336

7427

0

0

953071

509777

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

12

0

10016

Кошти клієнтів

13

700445

265868

825

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

1378

688

0

0

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

Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання

14

Інші зобов'язання

15

34593

22051

Субординований борг

0

0

Зобов'язання групи вибуття

0

0

0

0

737241

298623

300039

300039

Емісійні різниці

0

0

Незареєстрований статутний капітал

0

0

Інший додатковий капітал

0

0

9400

9400

87

0

-93696

-98285

Власний капітал – усього за додатковими статтями

0

0

Неконтрольована частка

0

0

Усього власного капіталу

215830

211154

Усього зобов'язань та власного капіталу

953071

509777

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань:
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
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Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників

В результатi застосування МСФЗ 9 та змiн до Постанови Нацiонального банку України № 373 вiд
24 жовтня 2011 року «Про затвердження Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення
фiнансової звiтностi банкiв України», Банк змiнив презентацiю статей «Iншi активи», «Iншi
зобов’язання», порiвняльна iнформацiя перевикладена у вiдповiдних примiтках 10 та 15 станом на
31
грудня
2017
року.
Звiт про фiнансовий стан (Баланс) Банку складається вiдповiдно до вимог МСФЗ (згiдно
Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). Можливостi програмного забезпечення
SimpleXmlReports (v 3.4.4) не спiвпадають з вимогами складання промiжної фiнансової звiтностi,
якi визначено дiючим законодавством, зокрема, назва статтi балансу «Кошти в iнших банках» в
програмi SimpleXmlReports має назву «Кредити та заборгованiсть банкiв» у Звiтi про фiнансовий
стан Банку, назва статтi балансу «Цiннi папери в портфелi банку на продаж» в програмi
SimpleXmlReports має назву «Iнвестицiї в цiннi папери» у Звiтi про фiнансовий стан Банку, назва
статтi балансу «Фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибутки або збитки» в програмi SimpleXmlReports має назву «Похiднi фiнансовi зобов'язання» у
Звiтi
про
фiнансовий
стан
Банку.
Детально ознайомитися з повним текстом промiжної скороченої фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв,
що закiнчуються 30 вересня 2018 року можна на сайтi Банку за посиланням:
http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.
Затверджено до випуску та
підписано
26.10.2018

року

Голова правління

Т.в.о. Голови Правлiння О.В.
Листопад
(підпис, ініціали, прізвище)

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

Головний
бухгалтер

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

Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 3 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи

18

27262

7612

Процентні витрати

18

-14563

-1448

12699

6164

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

0

0

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

0

0

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

Комісійні доходи

19

36287

19842

Комісійні витрати

19

-3467

-809

6159

106

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

0

0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

0

0

17030

568

-169

842

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

0

0

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

-1640

-4460

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

0

0

1743

65

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

0

0

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

0

0

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

Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти

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

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями

14

-986

0

Інші операційні доходи

19

18649

2268

Адміністративні та інші операційні витрати

21

-82377

-48844

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

0

0

3928

-24258

0

0

3928

-24258

0

0

3928

-24258

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

87

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

Інший сукупний дохід після оподаткування

0

0

4015

-24258

Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
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

Усього сукупного доходу за рік
Прибуток (збиток), що належить:

власникам банку

3928

-24258

0

0

4015

-24258

0

0

0.33

-1.99

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

0.33

-1.99

0

0

неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
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скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

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

21

В результатi застосування МСФЗ 9 та змiн до Постанови Нацiонального банку України № 373 вiд
24 жовтня 2011 року «Про затвердження Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення
фiнансової звiтностi банкiв України», Банк змiнив презентацiю статей «Чистий прибуток/(збиток)
вiд операцiй iз борговими фiнансовими iнструментами, якi облiковуються за справедливою
вартiстю через iнший сукупний дохiд», «Витрати на виплати працiвникам», «Витрати зносу та
амортизацiя», «Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати» станом на 30 вересня 2017 року,
порiвняльна iнформацiя перевикладена у вiдповiднiй примiтцi 21. Звiт про прибутки i збитки та
iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) Банку складається вiдповiдно до вимог
МСФЗ (згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). Можливостi програмного
забезпечення SimpleXmlReports (v 3.4.4) не спiвпадають з вимогами складання промiжної
фiнансової звiтностi, якi визначено дiючим законодавством, зокрема: 1. У статтi Звiту про
прибутки i збитки «Результат вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що облiковується за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток» програми SimpleXmlReports вiдображена сума
статтей «Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй iз фiнансовими iнструментами, якi облiковуються
за справедливою вартiстю через прибуток або збиток» та «Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй
iз борговими фiнансовими iнструментами, якi облiковуються за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд» зi Звiту про прибутки i збитки Банку; 2. У статтi Звiту про прибутки i
збитки «Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi та
iнших фiнансових активiв» програми SimpleXmlReports вiдображенi данi статтi «Чистий
прибуток/(збиток) вiд зменшення корисностi фiнансових активiв» зi Звiту про прибутки i збитки
Банку; 3. У статтi Звiту про прибутки i збитки «Доходи (витрати), якi виникають пiд час
первiсного визнання фiнансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж
ринкова» програми SimpleXmlReports вiдображенi данi статтi «Чистий прибуток/(збиток) вiд
зменшення корисностi iнших активiв» зi Звiту про прибутки i збитки Банку; 4. У статтi Звiту про
прибутки i збитки «Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати» програми SimpleXmlReports
вiдображена сума статтей «Витрати на виплати працiвникам», «Витрати зносу та амортизацiя» та
«Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати» зi Звiту про прибутки i збитки Банку. 5. У статтi
Звiту про прибутки i збитки «Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж» програми
SimpleXmlReports вiдображена данi статтi «Змiни результатiв переоцiнки боргових фiнансових
iнструментiв», та якi дорiвнюють даним статтi «чиста змiна справедливої вартостi» зi Звiту про
прибутки i збитки Банку. Детально ознайомитися з повним текстом промiжної скороченої
фiнансової звiтностi за 6 мiсяцiв, що закiнчуються 30 вересня 2018 року можна на сайтi Банку за
посиланням: http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.
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(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 3 квартал 2018 року
Належить власникам материнської компанії
Найменування
статті

1

емісійні
Усього
Неконтрольована
різниці
та незареєстрований резервні
Примітки статутний
власного
резерви нерозподілений додаткові
частка
інший
статутний
та інші
усього
капіталу
капітал
переоцінки
прибуток
статті
додатковий
капітал
фонди
капітал
2

3

4

5

6

7

8

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

300039

0

0

9400

0

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

0

0

0

0

Скоригований
залишок на початок
попереднього
періоду

0

0

0

прибуток/(збиток)
за рік

0

0

інший сукупний
дохід

0

0

Х

9

10

11

-60971

248468

0

248468

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-24258

-24258

0

-24258

0

0

0

0

0

0

0

Усього сукупного
доходу:

Амортизація
резерву переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку
до резервних та
інших фондів

0

0

0

0

0

Незареєстрований
статутний капітал

0

0

0

0

Операції з
акціонерами

0

0

0

номінальна
вартість

0

0

емісійний дохід

0

купівля

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

-85229

224210

0

224210

прибуток/(збиток)
за рік

0

0

0

0

87

3928

3928

0

4015

інший сукупний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Емісія акцій:

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

Залишок на кінець
попереднього
періоду
Усього сукупного
доходу:

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

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

Додаткові статті –
усього за
додатковими
статтями

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на кінець
звітного періоду

300039

0

0

9400

87

-93696

215830

0

215830

Емісія акцій:

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

Додаткові статті –
опис статей та
вміст показників

0

В
результатi
застосування
МСФЗ
9
Банком
перераховано
вхiднi
залишки
станом
на
01
сiчня
2018
року.
Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) Банку складається вiдповiдно до вимог МСФЗ (згiдно Постанови Правлiння НБУ
№ 373 вiд 24.10.2011 р.). Можливостi програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 3.4.4) не спiвпадають з вимогами складання промiжної
фiнансової звiтностi, якi визначено дiючим законодавством, зокрема, у Звiтi про змiни у власному капiталi (Звiту про власний капiтал)
програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 3.4.4) не вiдображена стаття "Вплив змiн вiд застосування МСФЗ 9" на суму 661 тис. грн. у
стовбчиках "нерозподiлений прибуток, належить власникам банку", "усього, належить власникам банку", "Усього власного капiталу" зi Звiту
про змiни у власному капiталi (Звiту про власний капiтал" ПАТ "РВС БАНК" за 9 мiсяцiв, що закiнчились 30 вересня 2018 року.
Детально ознайомитися з повним текстом промiжної скороченої фiнансової звiтностi за 6 мiсяцiв, що закiнчуються 30 червня 2018 року можна
на сайтi Банку за посиланням: http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.
Затверджено до випуску та підписано
26.10.2018
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Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

18

25312

7345

Процентні витрати, що сплачені

18

-9505

-1483

Комісійні доходи, що отримані

19

35708

19842

Комісійні витрати, що сплачені

19

-6957

-810

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

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

0

0

17030

568

14788

2374

-34442

-20338

-41581

-28274

0

0

-353

-20776

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів

0

0

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

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи

20

Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

21

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

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

5

-688

0

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів

6

-89186

-10404

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

10

-14627

-13424

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

12

-10000

5000

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

13

429793

40850

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань

0

0

14673

-9174

330318

-7928

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від
операційної діяльності

15

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

-57134

0

5098

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до
погашення

0

0

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням
сплачених грошових коштів

0

0

Придбання асоційованих компаній

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на
продаж

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

8

2763

0

Придбання основних засобів

9

-17034

-1610

0

0

-782

-406

Надходження від вибуття нематеріальних активів

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

-67089

-2016

Емісія простих акцій

0

0

Емісія привілейованих акцій

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

0

0

Викуп власних акцій

0

0

Продаж власних акцій

0

0

Отримання субординованого боргу

0

0

Погашення субординованого боргу

0

0

Отримання інших залучених коштів

0

0

Повернення інших залучених коштів

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

0

0

Дивіденди, що виплачені

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

0

0

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

0

0

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

12

842

263241

-9102

234547

88543

Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів

9

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

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

4

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

4

497788

79441

В результатi застосування МСФЗ 9 та змiн до Постанови Нацiонального банку України № 373 вiд
24 жовтня 2011 року «Про затвердження Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення
фiнансової звiтностi банкiв України», Банк змiнив презентацiю статей «Iншi активи», «Iншi
зобов’язання», порiвняльна iнформацiя перевикладена у вiдповiдних примiтках 10 та 15 станом на
31 грудня 2017 року. Звiт про рух грошових коштiв Банку складається вiдповiдно до вимог МСФЗ
(згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). Можливостi програмного
забезпечення SimpleXmlReports (v 3.4.4) не спiвпадають з вимогами складання промiжної
фiнансової звiтностi, якi визначено дiючим законодавством, зокрема: 1. У статтi Звiту про рух
грошових коштiв за прямим методом «Чисте (збiльшення)/зменшення коштiв в iнших банках»
програми SimpleXmlReports вiдображенi данi з статтi «Чисте (збiльшення)/зменшення кредитiв та
заборгованостi банкiв» зi Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) Банку 2. У статтi
Звiту про рух грошових коштiв за прямим методом «Придбання цiнних паперiв у портфелi банку
на продаж» програми SimpleXmlReports вiдображенi данi з статтi «Придбання цiнних паперiв» зi
Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) Банку; 3. У статтi Звiту про рух грошових
коштiв за прямим методом «Надходження вiд реалiзацiї цiнних паперiв у портфелi банку на
продаж» програми SimpleXmlReports вiдображенi данi з статтi «Надходження вiд реалiзацiї
iнвестицiй у цiннi папери» зi Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) Банку; Детально
ознайомитися з повним текстом промiжної скороченої фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв, що
закiнчуються 30 вересня 2018 року можна на сайтi Банку за посиланням:
http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.
Затверджено до випуску та
підписано
26.10.2018

року

Голова правління

Т.в.о. Голови Правлiння О.В.
Листопад
(підпис, ініціали, прізвище)

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

Головний
бухгалтер

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

Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 3 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

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

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

фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України
на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом Банк не складає.
Затверджено до випуску та підписано
27.07.2018

року

Голова правління

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

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

Головний бухгалтер

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

Примітки
до проміжного скороченого звіту
за 3 квартал 2018 року
№
з/п
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Текст примітки
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 до 13 серпня 2018 року було ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА
БIЗНЕС ГРУПА»(мiсцезнаходження:04070, м.Київ, вул.Сагайдачного/Iгорiвська, буд.10/5, лiтера «А».
Iдентифiкацiйний код 33639580), якому належало 100% (сто процентiв) голосуючих акцiй Банку. Кiнцевим
бенефiцiаром була фiзична особа – громадянин України Стецюк Олександр Володимирович, якому належало
99% в статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА БIЗНЕС
ГРУПА». Починаючи з 13 серпня 2018 року єдиним акцiонером Банку є фiзична особа – громадянин України
Стецюк Олександр Володимирович, якому належить 100% акцiй у статутному капiталi Банку. 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: 30 вересня 2018 року (на кiнець дня). Звiтний перiод: дев’ять
мiсяцiв 2018 року. Ця фiнансова звiтнiсть затверджена 26 жовтня 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». До 10 вересня 2018 року на пiдставi отриманої Генеральної
лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 277-2 вiд 05 грудня 2016 року Банк здiйснював валютнi операцiї,
зазначенi в додатку до Генеральної лiцензiї. З 10 вересня 2018 року Банк здiйснює валютнi операцiї, зазначенi в
додатку до Генеральної лiцензiї, на пiдставi оновленої отриманої Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних
операцiй № 277-3 вiд 10 вересня 2018 року. ПАТ «РВС БАНК» також здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi
наступних лiцензiї: - Брокерська дiяльнiсть – безстрокова, статус лiцензiї: дiюча, термiн дiї необмежений,
Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №584 вiд 28 серпня 2018 року; - Дилерська
дiяльнiсть – безстрокова, статус лiцензiї: дiюча, термiн дiї необмежений, Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку №584 вiд 28 серпня 2018 року; - Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами –
безстрокова, статус лiцензiї: дiюча, термiн дiї необмежений Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку №584 вiд 28 серпня 2018 року; - Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи – безстрокова,
статус лiцензiї: дiюча, термiн дiї необмежений Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку №585 вiд 28 серпня 2018 року. Вiдповiдно до Статуту Банку основною 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, а також отримання прибутку в iнтересах Банку та його акцiонера. 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».
Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть ПАТ «РВС БАНК» здiйснює
свою дiяльнiсть в економiчному середовищi яке характеризуються низьким рiвнем лiквiдностi на ринках
капiталу, високою iнфляцiєю та значним дефiцитом балансу державних фiнансiв та зовнiшньої торгiвлi.

Банкiвське середовище складається станом на 01.10.2018 з 81 банку, з яких 40 з iноземним капiталом, в т.ч. 23 – з
100% iноземним капiталом. Активи банкiв України станом на 1 вересня 2018 року перевищили 1,34 трлн. грн.,
загальнi активи (не скоректованi на резерви з активних операцiй) 1,93 трлн. грн. Рентабельнiсть активiв: 1,58%.
Загальний капiтал банкiв складає 149,0 млрд. грн., в т.ч. 507,0 млрд. грн. статутний капiтал. Регулятивний капiтал
122,54 млрд. грн. Рентабельнiсть капiталу: 13,4%. Доходи банкiв за 8 мiсяцiв 2018 року склали 128,44 млрд. грн.,
витрати – 114,7 млрд. грн. Прибуток дiючих банкiв України, без врахування неплатоспроможних банкiв,
становив 13,7 млрд. грн. (за 2017 рiк – збиток 26, млрд. грн.). Зобов’язання українських банкiв за 8 мiсяцiв 2018
перевищили 1,15 трлн. грн., де кошти юридичних осiб 392,14 млрд. грн., кошти фiзичних осiб – 503,4 млрд. грн.
При цьому спостерiгається слабка тенденцiя зростання обсягу депозитiв фiзичних осiб в нацiональнiй валютi.
Кредитний портфель платоспроможних банкiв за 8 мiсяцiв збiльшився на 4,87%, процентнi ставки за новими
кредитами мали незначну тенденцiю до зростання. Частка непрацюючих активiв за 9 мiсяцiв зросла на 0,49%.
Змiни у кредитуваннi корпоративного сектора: кредитний портфель банкiв з початку року зрiс на 7,5%;
кредитний портфель фiзичних осiб з початку року збiльшився на 16,7%. 9 мiсяцiв 2018 року пройшло без значних
змiн в макроекономiчному середовищi, економiчне зростання дуже повiльне, поступово вiдновлюється
споживчий попит. Поступовим є вiдновлення рiзних секторiв економiки, проте темпи вiдновлення не рiвномiрнi.
Найповiльнiше вiдновлюється промисловiсть, при цьому зростання будiвництва призупинилося через значний
вiдтiк трудових ресурсiв за кордон у зв’язку з лiбералiзацiєю вiзового режиму ЄС, при тому що зростанню
попиту на житло сприяє пiдвищення соцiальних стандартiв i заробiтних плат. На протязi 2018 року iпотечне
кредитування є ризиковим для банкiв через юридичнi перешкоди стягнення заставного майна, тому цей напрямок
поки не є прiоритетним, а банки якi в значнiй мiрi дiють на ринку будiвництва пiдлягають бiльш жорсткому
регулюванню. Банк здiйснював зважене та консервативне кредитування корпоративного сектору, з перспективою
розмiщення залучених коштiв в кредити фiзичних осiб на споживчi потреби. Динамiка бiльшостi
макроекономiчних показникiв в Українi свiдчить про вiдновлення економiчного зростання в бiльшостi секторiв
економiки, але повiльними темпами, що також впливає на дiяльнiсть банкiв, активи яких поступово зростають, а
кiлькiсть непрацюючих банкiв скорочується. Рiвень капiталiзацiї банкiв дещо знизився, що помiтно за
нормативом Н2 «адекватнiсть регулятивного капiталу» який на 0,37% зменшився з 16,10% на початок року до
15,73% за 9 мiсяцiв, при мiнiмальному значеннi 10%, це вказує на те, що рiвень платоспроможностi банкiвської
системи стабiльний хоч i з повiльною тенденцiєю до спаду. За 9 мiсяцiв 2018р. банки показали позитивний
фiнансовий результат в порiвняннi з 2017 роком, що свiдчить про зниження обсягiв вiдрахувань до резервiв на
можливi втрати вiд кредитних операцiй i покращення якостi кредитного портфелю. Якiсть кредитного портфелю
ПАТ «РВС Банк» вiдповiдає досить високому рiвню, простроченi кредити вiдсутнi, при цьому банк проводить
зважену та консервативну кредитну полiтику, з прискiпливим вiдбором клiєнтської бази, з метою отримання
максимального прибутку з мiнiмальними ризиками. Зважаючи на зростання споживчих настроїв населення, для
покращення фiнансового результату банком розробляється проект високодохiдного кредитування споживчих
потреб населення, розробляються методики автоматичного аналiзу потенцiйних позичальникiв, для генерацiї
платоспроможного кредитного портфелю. Також важливою складовою отримання комiсiйних доходiв є надання
гарантiй, що не вiдволiкає пасивнi ресурси банку. Джерелами фiнансування поточної дiяльностi банку є
залучення поточних коштiв клiєнтiв та строкових вкладiв. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi банку можуть
вiдрiзнятися вiд попереднiх оцiнок менеджменту, в разi погiршення ситуацiї, керiвництво буде вживати усiх
необхiдних заходiв для пiдтримки стабiльного розвитку та покращення позицiй Банку.
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Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi Загальна частина Ця окрема скорочена промiжна фiнансова
звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до вимог МСБО 34 та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ) в цiлому. Звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, з коригуваннями на початкове
визнання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю та переоцiнку будiвель. У цiй промiжнiй звiтностi
дотримано тих самих облiкових полiтик i методiв обчислення, як i в останнiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi, окрiм
описаних нижче змiн, пов’язаних з запровадженням МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та МСФЗ 15 “Виручка за
контрактами з клiєнтами". Банк на пiдставi внутрiшнього наказу змiнив пiдхiд до оцiнки нематерiальних активiв
з невизначеним строком користування. Починаючи з 01 сiчня 2018 року права користування майном, права на
знаки для товарiв i послуг, авторськi та сумiжнi з ними права, iншi нематерiальнi активи мають наступний термiн
корисного використання, згiдно якого здiйснюються амортизацiйнi вiдрахування: 1) Права на користування
природними ресурсами, права користування майном (земельною дiлянкою, будiвлею, примiщенням, право на
оренду примiщень, абонентськими телефонними номерами тощо), права на комерцiйнi позначення (права на
торгiвельнi марки (знаки для товарiв i послуг), комерцiйнi (фiрмовi) найменування, тощо) крiм тих, витрати на
придбання яких визнаються роялтi- вiдповiдно до правовстановлюючого документа; 2) Права на комерцiйнi
позначення (права на торгiвельнi марки (знаки для товарiв i послуг), комерцiйнi (фiрмовi) найменування, тощо)
крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi- вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не
менш 6 рокiв, по безстроковим - 6 рокiв; 3) Авторське право та сумiжнi з ним права ( право на лiтературнi,
художнi, музичнi твори, комп’ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї
даних ( баз даних), фонограми, вiдеограми, передач ( програми) органiзацiй мовлення тощо), крiм тих, витрати на
придбання яких визнаються роялтi- вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не менш 3 рокiв, по
безстроковим - 3 роки; 4) Iншi нематерiальнi активи (право на проведення дiяльностi, використання економiчних
та iнших привiлеїв, банкiвськi лiцензiї, лiцензiї ДКЦПФР, патенти)- вiдповiдно до правовстановлюючого
документа, по безстроковим -10 рокiв. Банк на пiдставi внутрiшньої полiтики змiнив термiни корисного

використання основних засобiв, у зв’язку зi змiнами в очiкуваннi економiчних вигiд вiд їх використання.
Встановленi наступнi строки корисного використання основних засобiв: Будiвлi – 20 рокiв; Споруди – 15 рокiв;
Передавальнi пристрої – 10 рокiв; Машини та обладнання – 5 рокiв; Транспортнi засоби – 8 рокiв; Меблi,
прилади – 7 рокiв; Iнвентар, iнструменти – 5 рокiв; Iншi основнi засоби ?12 рокiв Безперервно дiюче
пiдприємство Керiвництво пiдготувало цю скорочену промiжну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу
подальшого безперервного функцiонування. Формуючи таке професiйне судження, керiвництво врахувало
фiнансовий стан Банку, свої iснуючi намiри, а також проаналiзувало вплив поточної фiнансової та економiчної
ситуацiї на майбутню дiяльнiсть Банку. 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. МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» Банк перший раз
застосував МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» (Стандарт) станом на 1 сiчня 2018 року. Стандарт замiнив дiючий
ранiше МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». Класифiкацiя фiнансових активiв В момент
початкового визнання фiнансових iнструментiв Банк здiйснює їх класифiкацiю та визначає модель подальшої
оцiнки. Борговi фiнансовi активи Банк класифiкує, виходячи з бiзнес-моделi, яку вiн використовує для
управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених договором, що iнiцiює фiнансовий
iнструмент. Класифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється за такими категорiями: - фiнансовi активи, оцiненi за
амортизованою вартiстю (AC); - фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату переоцiнки в iншому сукупному доходi (FVOCI); - фiнансовi активи, оцiненi за справедливою
вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL). Фiнансовий актив оцiнюється
за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає обом нижченаведеним умовам i не
класифiкований як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку
або збитку: • вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання
передбачених договором грошових потокiв, i • його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi
термiни грошових потокiв, якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв (критерiй SPPI) на
непогашену частину основної суми. Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату переоцiнки в iншому сукупному доходi, тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає обом нижченаведених
умовам i некласифiкований на розсуд Банку як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату переоцiнки у прибутку або збитку: • вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як
шляхом отримання передбачених договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i його
договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi являють собою виплату
виключно основної суми i процентiв (критерiй SPPI) на непогашену частину основної суми. Всi фiнансовi активи,
якi не вiдповiдають критерiям для їх оцiнки за амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд, як описано вище, оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Оцiнка бiзнес-моделi Банк проводить оцiнку мети бiзнес-моделi, в рамках якої утримується актив, на рiвнi
портфеля фiнансових iнструментiв, оскiльки це найкращим чином вiдображає спосiб управлiння бiзнесом i
надання iнформацiї управлiнському персоналу. При цьому розглядатиметься така iнформацiя: • полiтики i цiлi,
встановленi для даного портфеля фiнансових активiв, а також дiя зазначених полiтик на практицi, зокрема, чи
орiєнтована стратегiя управлiнського персоналу на отримання процентного доходу, передбаченого договором,
пiдтримку певної структури процентних ставок, забезпечення вiдповiдностi термiнiв погашення фiнансових
активiв строкам погашення фiнансових зобов'язань, що використовуються для фiнансування цих активiв, або на
реалiзацiю грошових потокiв шляхом продажу активiв; • яким чином оцiнюється результативнiсть портфеля i
яким чином ця iнформацiя повiдомляється управлiнському персоналу Банку; • ризики, якi впливають на
результативнiсть бiзнес-моделi (i фiнансових активiв, утримуваних в рамках цiєї бiзнес-моделi), i яким чином
здiйснюється управлiння цими ризиками; • яким чином винагороджуються менеджери, що здiйснюють
керiвництво бiзнесом (наприклад, чи залежить ця винагорода вiд справедливої вартостi активiв, якими вони
управляють, або вiд отриманих ними вiд активiв грошових потокiв, передбачених договором); • частота, обсяг i
термiни продажiв в минулих перiодах, причини таких продажiв, а також очiкування щодо майбутнього рiвня
продажiв. Однак iнформацiя про рiвнi продажiв розглядається не iзольовано, а в рамках єдиного цiлiсного
аналiзу того, яким чином досягається заявлена Банком мета управлiння фiнансовими активами i як реалiзуються
грошовi потоки. Видiляються такi основнi типи бiзнес-моделей, в рамках яких вiдбувається управлiння
фiнансовими активами: • бiзнес-модель (БМ 1), метою якої є утримання активiв для надходження передбачених
договором грошових потокiв; • бiзнес-модель (БМ 2), мета якої досягається шляхом отримання передбачених
договором грошових потокiв i продажу фiнансових активiв; • iншi бiзнес-моделi (БМ 3), в тому числi: торгiвля,
управлiння на основi справедливої вартостi,збiльшення потокiв грошових коштiв до максимуму шляхом продаж.
Оцiнка того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатою основної суми та процентiв Для
цiлей даної оцiнки «основна сума» визначається як справедлива вартiсть фiнансового активу при його
первiсному визнаннi. «Проценти» визначаються як вiдшкодування за вартiсть грошей у часi, за кредитний ризик
щодо основної суми, що залишається непогашеною протягом певного перiоду часу, та за iншi основнi ризики i
витрати, пов'язанi з кредитуванням (наприклад, ризик лiквiдностi та адмiнiстративнi витрати), а також маржу
прибутку. При оцiнцi того, чи є передбаченi договором грошовi потоки є виключно виплатами основної суми i
процентiв на непогашену частину основної суми («критерiй SPPI»), Банк аналiзує договiрнi умови фiнансового

iнструмента, а саме - чи мiстить фiнансовий актив яку-небудь договiрну умову, яка може змiнити термiни або
суму передбачених договором грошових потокiв так, що фiнансовий актив не буде вiдповiдати аналiзованiй
вимозi. Рекласифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється перспективно виключно у випадку змiни бiзнес-моделi,
в рамках якої вони утримуються. Фiнансовi зобов’язання та iнструменти капiталу, а також фiнансовi активи, якi
на вибiр Банку при початковому визнаннi були класифiкованi до моделi облiку за справедливою вартiстю через
прибутки/збитки не пiдлягають рекласифiкацiї. Похiднi iнструменти, вбудованi в фiнансовi активи, що
знаходяться в сферi застосування МСФЗ9, не вiддiляються вiд основного договору. Внаслiдок цього, весь
гiбридний iнструмент оцiнюється за справедливою вартiсть з вiдображення переоцiнки в прибутках та збитках.
Класифiкацiя фiнансових зобов'язань Фiнансовi зобов’язання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за
виключенням: 1) фiнансових зобов’язань, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки
через прибутки/збитки; 2) фiнансових зобов’язань, якi виникають у разi, коли передавання фiнансового активу не
вiдповiдає умовам припинення визнання або коли застосовується принцип продовження участi; 3) договорiв
фiнансової гарантiї, авалю, поруки; 4) зобов’язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової; 5) умовного
вiдшкодування, визнаного банком, як покупцем пiд час об’єднання бiзнесiв, до якого застосовується МСФЗ 3
“Об’єднання бiзнесу”. Таке умовне вiдшкодування в подальшому оцiнюється за справедливою вартiстю з
переоцiнкою через прибутки/збитки. Пiд час первiсного визнання фiнансове зобов’язання може бути
класифiковане без права його наступної рекласифiкацiї, як таке, що оцiнюється за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, якщо: • це дозволить усунути або значно зменшити непослiдовнiсть оцiнки або визнання,
яка б виникла внаслiдок використання рiзних баз оцiнки до активiв або до зобов’язань, або до визнання
пов’язаних з ними прибуткiв та збиткiв; • договiр мiстить один або декiлька вбудованих похiдних iнструментiв,
при цьому основний договiр не є фiнансовим активом (крiм випадкiв, коли вбудований похiдний iнструмент є
незначним або вiдокремлення такого вбудованого похiдного iнструменту вiд основного договору було б
заборонено). Вплив застосування МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» на класифiкацiю фiнансових iнструментiв
Застосування описаних вище змiн облiкових полiтик, має наступний вплив на класифiкацiю та оцiнку фiнансових
iнструментiв станом на 1 сiчня 2018 р. • Кредити, виданi банкам i клiєнтам, якi класифiкувалися як кредити та
дебiторська заборгованiсть i оцiнювалися за амортизованою вартiстю вiдповiдно до МСБО 39, оцiнюються за
амортизованою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9. • Iнвестицiйнi цiннi папери, утримуванi до погашення, оцiненi
за амортизованою вартiстю згiдно з МСБО 39, оцiнюються за амортизованою вартiстю згiдно з МСФЗ 9. •
Борговi iнвестицiйнi цiннi папери, якi класифiкувалися як наявнi для продажу вiдповiдно до МСБО 39,
оцiнюються за амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд згiдно з
МСФЗ 9. • Iнструменти капiталу, що класифiкувалися як наявнi для продажу вiдповiдно до МСБО 39,оцiнюються
за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд згiдно з МСФЗ 9. • Класифiкацiя фiнансових зобов’язань
не змiниться внаслiдок застосування МСФЗ 9. Процентнi доходи Банк визнає за фiнансовими iнструментами
процентний дохiд/витрати за ефективною ставкою вiдсотка протягом перiоду вiд дати їх початкового визнання
до дати припинення визнання (продаж, погашення), рекласифiкацiї. Процентнi доходи за фiнансовими активами,
якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, визнаються за ефективною ставкою вiдсотка до валової
балансової вартостi за виключенням: 1) придбаних або створених знецiнених фiнансових активiв. Для таких
фiнансових активiв застосовуються ефективна ставка вiдсотка, скоригована з урахуванням кредитного ризику, до
амортизованої собiвартостi фiнансового активу з моменту первiсного визнання; 2) фiнансових активiв, якi не є
придбаними або створеними знецiненими фiнансовими активами, але якi в подальшому стали знецiненими
фiнансовими активами. У випадку таких фiнансових активiв банк має застосовувати ефективну процентну ставку
до амортизованої собiвартостi фiнансового активу у наступних звiтних перiодах. Оцiнка очiкуваних кредитних
збиткiв Очiкуванi кредитнi збитки являють собою розрахункову оцiнку, зважену з урахуванням ймовiрностi
кредитних збиткiв. Вони будуть оцiнюватися таким чином: • щодо фiнансових активiв, якi не є кредитнознецiненими станом на звiтну дату: як теперiшня вартiсть усiх очiкуваних недоотримань грошових коштiв (тобто
рiзниця мiж грошовими потоками, що належать Банку вiдповiдно до договору, i грошовими потоками, якi Банк
очiкує отримати); • щодо фiнансових активiв, якi є кредитно-знецiненими станом на звiтну дату: як рiзниця мiж
валовою балансовою вартiстю активiв i теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв; • щодо
невикористаної частини зобов'язань з надання позик: як теперiшня вартiсть рiзницi мiж передбаченими
договором грошовими потоками, якi належать Банку за договором, якщо утримувач зобов'язання з надання позик
скористається своїм правом на отримання позики, i грошовими потоками, якi Банк очiкує отримати, якщо ця
позика буде видана; i щодо договорiв фiнансової гарантiї: як теперiшня вартiсть очiкуваних виплат утримувачевi
договору для компенсацiї понесеного ним кредитного збитку за вирахуванням сум, якi Банк очiкує вiдшкодувати.
Фiнансовi активи, що є кредитно-знецiненими, визначаються як фiнансовi активи, за якими є об’єктивнi докази
збитку чи спостерiгаються одна або декiлька подiй, що мають негативний вплив на очiкуванi майбутнi грошовi
потоки за таким фiнансовим активом. Банк, для потреб оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв класифiкує
фiнансовi iнструменти, вiдповiдно до вимог МСФЗ 9, до однiєї з трьох стадiй знецiнення. Стадiя знецiнення
визначається, виходячи з того, наскiльки суттєво змiнився рiвень кредитного ризику за фiнансовим iнструментом
станом на звiтну дату порiвняно з датою його первiсного визнання. Припинення визнання i модифiкацiя договору
Припинення визнання фiнансових активiв вiдбувається якщо: а) строк дiї прав на грошовi потоки, що визначенi
умовами договору фiнансового активу, закiнчується; б) передавання фiнансового активу вiдповiдає критерiям
припинення; в) списання фiнансового активу за рахунок резерву. Передача фiнансового активу вiдбувається,
якщо виконується одна з таких умов: - передано права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу,

якi передбаченi договором; - зберiгаються права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, якi
передбаченi договором про передавання, але iснує зобов'язання сплатити грошовi потоки одному чи кiльком
одержувачам за договором, що вiдповiдає таким умовам: а) вiдсутнє має зобов'язання сплатити суми кiнцевим
покупцям до часу отримання еквiвалентних сум вiд первiсного активу; б) умови договору забороняють банку
продавати або передавати в заставу первiсний фiнансовий актив, крiм його передавання кiнцевим одержувачам
як забезпечення зобов'язання сплатити грошовi потоки; в) iснує зобов'язання передати будь-якi грошовi потоки,
якi отримуються за дорученням кiнцевих одержувачiв, без суттєвої затримки. Проценти за такими iнвестицiями
передаються кiнцевим одержувачам. Модифiкований фiнансовий актив – актив, за яким грошовi потоки,
передбаченi договором, були переглянутi за згодою сторiн або модифiкованi. Модифiкацiя може не призводити
до припинення визнання такого фiнансового активу або призводити до припинення визнання фiнансового активу
з наступним визнанням нового фiнансового активу Припинення визнання первiсного фiнансового активу i
визнання нового вiдбувається, якщо переглянутi або модифiкованi грошовi потоки, що передбаченi договором є
такими, що вiдповiдають критерiям припинення визнання первiсного фiнансового активу. На дату модифiкацiї
новий фiнансовий актив визнається за справедливою вартiстю, враховуючи витрати на операцiю, що пов’язанi зi
створенням нового фiнансового активу, та суму очiкуваних кредитних збиткiв протягом 12 мiсяцiв.
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. Фiнансова звiтнiсть
представлена в тисячах гривень («тис. грн.»), за винятком даних в розрахунку прибутку на 1 просту акцiю та
якщо не зазначено iнше. Станом на 30 вересня 2018 року основнi курси обмiну, що застосовувались для
перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими: Валюта 30 вересня 2018 року, гривень 30 вересня 2017 року,
гривень 31 грудня 2017 року, гривень 1 долар США 28,298262 26,521094 28,067223 1 євро 33,128775 31,236545
33,495424 1 росiйський рубль 0,42983 0,45393 0,48703 Порiвняльна iнформацiя Банком змiнено презентацiю
«Звiту про фiнансовий стан (Баланс)», «Промiжного скороченого звiту про прибутку та збитки та iнший
сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)» у зв’язку iз застосуванням МСФЗ 9 та змiнами до Постанови
Нацiонального банку України № 373 вiд 24 жовтня 2011 року «Про затвердження Iнструкцiї про порядок
складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України». Перехiд Банк застосовує змiнену облiкову
полiтику до балансової вартостi фiнансових активiв та зобов’язань, визнання яких не було припинено станом на
01.01.2018 (найперший перiод, щодо якого можливе ретроспективне застосування), та здiйснює вiдповiднi
коригування залишкiв компонентiв власного капiталу, на який вона вливає. Вплив на iншi попереднi перiоди
визначити неможливо [МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» п.24]. Вiдповiдно до
вимог нової облiкової полiтики рекласифiкацiї фiнансових iнструментiв не вiдбулося. В таблицi наведено вихiднi
категорiї оцiнки вiдповiдно до МСБО 39 та новi категорiї вимiрювань вiдповiдно до МСФЗ 9 для фiнансових
активiв та фiнансових зобов’язань Банку станом на 01 сiчня 2018 року. (тис. грн.) Назва статтi Примiтки
Класифiкацiя згiдно з МСБО 39 Класифiкацiя згiдно з МСФЗ 9 Балансова вартiсть згiдно з МСБО 39 Балансова
вартiсть згiдно з МСФЗ 9 Фiнансовi активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 4 Кредити та дебiторська
заборгованiсть Амортизована собiвартiсть 234 547 234 547 Кошти в iнших банках 5 Кредити та дебiторська
заборгованiсть Амортизована собiвартiсть 561 561 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 6 Кредити та дебiторська
заборгованiсть Амортизована собiвартiсть 27 930 28 298 Iншi фiнансовi активи 9 Кредити та дебiторська
заборгованiсть Амортизована собiвартiсть 182 182 Усього фiнансових активiв: 263 220 263 588 Фiнансовi
зобов’язання Кошти банкiв 11 Амортизована собiвартiсть Амортизована собiвартiсть 10 016 10 016 Кошти
клiєнтiв 12 Амортизована собiвартiсть Амортизована собiвартiсть 265 868 265 868 Iншi фiнансовi зобов’язання
14 Амортизована собiвартiсть Амортизована собiвартiсть 19 704 19 704 Усього фiнансових зобов’язань: 295 588
295 588 В таблицi, що зазначена нижче наведено узгодження балансової вартостi фiнансових активiв i
фiнансових зобов’язань згiдно з МСБО 39 та МСФЗ 9 в рамках переходу на новий стандарт станом на 01 сiчня
2018 року. В результатi застосування МСФЗ 9 не вiдбувалось перекласифiкацiй фiнансових активiв. (тис. грн.)
Назва статтi Балансова вартiсть згiдно з МСБО 39 Переоцiнка (зменшення резерву) Балансова вартiсть згiдно з
МСФЗ 9 Фiнансовi активи Амортизована собiвартiсть Грошовi кошти та їх еквiваленти 234 547 - 234 547 Кошти в
iнших банках 561 - 561 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 27 930 368 28 298 Iншi фiнансовi активи 182 - 182
Усього фiнансових активiв за амортизованою собiвартiстю: 263 220 368 263 588 Змiни в облiковiй полiтицi в
результатi застосування МСФЗ 9 були застосованi ретроспективно, за винятком ситуацiй, зазначених нижче:
(тис. грн.) Назва статтi Змiни вiд застосування МСФЗ 9 на 01 сiчня 2018 року Вихiдне сальдо МСБО 39 на 01
сiчня 2018 року: (Непокритий збиток) (98 285) Визнання очiкуваних кредитних збиткiв згiдно МСФЗ 9
(включаючи зобов’язання з кредитування) 661 Вхiдне сальдо за МСФЗ 9 на 01 сiчня 2018 року (97 624) Наступна
таблиця узгоджує: 1) вихiдне сальдо резервiв пiд зменшення корисностi фiнансових активiв вiдповiдно до МСБО
39 та резервiв за зобов’язаннями вiдповiдно до МСБО 37 «Зобов’язання, умовнi зобов’язання та умовнi активи»
станом на 31 грудня 2017 року; 2) вхiдне сальдо очiкуваних кредитних збиткiв, визначене вiдповiдно до МСФЗ 9
станом на 01 сiчня 2018 року. (тис. грн.) Назва статтi Резерв пiд знецiнення активiв та резерви за зобов’язаннями
31 грудня 2017 року(МСБО 39, МСБО 37) Переоцiнка (зменшення резерву) 01 сiчня 2018 (МСФЗ 9) Кредити та

дебiторська заборгованiсть згiдно з МСБО 39/ фiнансовi активи за амортизованою вартiстю згiдно з МСФЗ 9 5
324 (368) 4 956 Усього резерву пiд активи оцiненi за амортизованою собiвартiстю 5 324 (368) 4 956 Зобов’язання
з кредитування 688 (293) 395 Порiвняльна iнформацiя В результатi застосування МСФЗ 9 Банк змiнив
презентацiю окремих статей у формах звiтiв промiжної скороченої фiнансової звiтностi, iнших активiв та
зобов’язань, виокремило витрати на виплати працiвникам та витрати на амортизацiю з примiтки адмiнiстративнi
та iншi операцiйнi витрати. Облiковi оцiнки у зв’язку з переходом на МСФЗ 9 можуть змiнюватись до
остаточного їх вiдображення в рiчнiй фiнансовiй звiтностi за 2018 рiк. Детально ознайомитися з повним текстом
промiжної скороченої фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв, що закiнчуються 30 вересня 2018 року можна на сайтi
Банку за посиланням: http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.
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Примiтка 4. Грошовi кошти та їх еквiваленти Таблиця 4.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти (тис. грн.) Рядок
Назва статтi 30 вересня 2018 31 грудня 2017 1 2 3 4 1 Готiвковi кошти 55 486 152 517 2 Кошти в Нацiональному
банку України (крiм обов'язкових резервiв) 16 873 3 022 3 Кошти на кореспондентських рахунках у банках 21 429
928 3.1 України 21 429 928 4 Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України 404 876 78 080 5
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 498 664 234 547 Обмежень щодо використання грошових коштiв
немає. Станом на кiнець дня 30 вересня 2018 року залишки на кореспондентських рахунках є не простроченими
та не знецiненими. Станом на кiнець дня 30 вересня 2018 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 11.09.2018 по 10.10.2018 складає 22 165 тис. грн. Середнiй залишок на
кореспондентському рахунку за перiод утримання з 11.09.2018 по 10.10.2018 складає 22 467 тис. грн. Протягом 9
мiсяцiв 2018 року та попереднього 2017 року Банк не здiйснював iнвестицiйнi та фiнансовi операцiї без
використання грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Данi примiтки 4 зазначенi у «Звiтi про фiнансовий стан
(Баланс)», «Звiтi про рух грошових коштiв» та в примiтцi 17. Детально ознайомитися з повним текстом
промiжної скороченої фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв, що закiнчуються 30 вересня 2018 року можна на сайтi
Банку за посиланням: http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.

5

Примiтка 5. Кредити та заборгованiсть банкiв. Таблиця 5.1. Кредити та заборгованiсть банкiв. (тис. грн.) Рядок
Назва статтi 30 вересня 2018 31 грудня 2017 1 2 3 4 1 Депозити в iнших банках: 260 260 1.1 короткостроковi
депозити 260 260 2 Гарантiйнi депозити 1 249 561 3 Резерв пiд знецiнення депозитiв в iнших банках (260) (260) 4
Кошти розмiщенi 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 1 249 561 Таблиця 5.2. Аналiз кредитної якостi
кредитiв та заборгованостi банкiв за 30 вересня 2018 року (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 - - 1 249 1 249 2 Знецiненi кошти, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi 260 13 - 273
2.1. iз затримкою платежу бiльше 365 днiв 260 13 - 273 3 Кошти в iнших банках до вирахування резервiв 260 13 273 4 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (260) (13) - (273) 5 Усього коштiв в iнших банках за мiнусом
резервiв - - 1 249 1 249 Таблиця 5.3. Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi банкiв за 31 грудня 2017
року (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 365 днiв 260 13 - 273 3 Кошти в iнших
банках до вирахування резервiв 260 13 - 273 4 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (260) (13) - (273) 5
Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв - - 561 561 Таблиця 5.4. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення
кредитiв та заборгованостi банкiв (тис. грн.) Рядок Рух резервiв 30 вересня 2018 30 вересня 2017 1 2 3 4 1 Резерв
пiд знецiнення за станом на початок перiоду (273) (273) 2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення
протягом перiоду - - 3 Резерв пiд знецiнення за станом на кiнець перiоду (273) (273) Детально ознайомитися з
повним текстом промiжної скороченої фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв, що закiнчуються 30 вересня 2018 року
можна на сайтi Банку за посиланням: http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.
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Примiтка 6. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Таблиця 6.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (тис. грн.) Рядок
Назва статтi 30 вересня 2018 01 сiчня 2018 року (перераховано) 31 грудня 2017 1 2 3 4 5 1 Кредити, що наданi
юридичним особам 118 685 31 405 31 405 2 Кредити, наданi фiзичним особам-пiдприємцям 1 397 1 007 1 007 3
Iпотечнi кредити фiзичних осiб 1 686 - - 4 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 1 249 842 842
5 Резерв пiд знецiнення кредитiв (3 041) (4 956) (5 324) 6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 119 976 28 298 27
930 Данi примiтки 6 зазначенi у «Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)», «Звiтi про рух грошових коштiв» та в
примiтцi 17. Статтi активу подаються iз врахуванням нарахованих та не отриманих процентних доходiв, якi на
звiтну дату складають 1 765 тис. грн. Станом на 30 вересня 2018 року концентрацiя кредитiв, виданих Банком
десяти найбiльшим позичальникам, становила 111 333 тис. грн. (91% вiд сукупного кредитного портфеля)
(станом на 31 грудня 2017 року: 33 254 тис. грн. (100% вiд сукупного кредитного портфеля). По цих кредитах був
створений резерв в розмiрi 2 648 тис. грн. (станом на 31 грудня 2017 року: 5 324 тис. грн.). В результатi
застосування МСФЗ 9 Банком перераховано вхiднi залишки станом на 01 сiчня 2018 року. Таблиця 6.2 . Аналiз
змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами на кiнець дня 30 вересня 2018 року (тис. грн.) Рядок Рух резервiв
Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам-пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних
осiб Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 6 7 1 Залишок станом за 31 грудня
2017 року (5 000) (80) - (244) (5 324) 2 Змiни вiд застосування МСФЗ 9 (визнанi в складi нерозподiленого

прибутку) 396 (30) - 2 368 3 Скоригований залишок на 01 сiчня 2018 (4 604) (110) - (242) (4 956) 4
(Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду 1 881 109 (100) (25) 1 865 5 Курсовi рiзницi 50
- - - 50 6 Залишок станом на кiнець перiоду (2 673) (1) (100) (267) (3 041) Таблиця 6.3. Аналiз змiни резервiв пiд
заборгованiсть за кредитами на кiнець дня 30 вересня 2017 року (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 (4 593) - (4 593) 2 Залишок станом на кiнець перiоду (4 593) - (4 593) Таблиця 6.4. Структура
кредитiв за видами економiчної дiяльностi (тис. грн.) Рядок Вид економiчної дiяльностi 30 вересня 2018 31
грудня 2017 Сума % Сума % 1 2 3 4 5 6 1 Оптова та роздрiбна торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та
предметiв особистого вжитку 47 689 39 12 750 38 2 Фiзичнi особи 2 935 2 842 3 3 Надання фiнансових послуг 47
320 38 12 705 38 4 Виробництво 9 668 8 2 730 8 5 Професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть - - 3 019 9 6
Транспорт 1 627 1 1 007 3 7 Iнше 676 1 201 1 8 Сiльське господарство 13 102 11 - - 9 Усього кредитiв та
заборгованостi клiєнтiв без резервiв 123 017 100 33 254 100 Ризик концентрацiї кредитного портфеля
(зосередження кредитних операцiй в певнiй галузi чи групi взаємопов'язаних галузей або кредитування певних
категорiй клiєнтiв) Банк мiнiмiзує через диверсифiкацiю кредитного портфеля, яка полягає у розподiлi кредитiв
серед позичальникiв, якi вiдрiзняються один вiд одного як за характеристиками (розмiр капiталу, форма
власностi), так i за умовами дiяльностi (галузь економiки, географiчнiй регiон). Змiнено презентацiю Таблицi 6.4
станом на 31 грудня 2017 року у зв'язку з включенням розшифровки статтi «Iншi» в основну таблицю. Таблиця
6.5. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 30 вересня 2018 року (тис. грн.) Рядок Назва статтi
Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам-пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних
осiб Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 6 7 1 Незабезпеченi кредити 23 041 4
716 23 761 2 Кредити, забезпеченi 95 644 1 393 1 686 533 99 256 2.1 нерухомим майном 26 596 381 1 686 28 663
2.2 коштами, розмiщеними на депозитних рахунках 1 888 1 888 2.3 iншими активами 67 160 1 012 533 68 705 3
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 118 685 1 397 1 686 1 249 123 017 Таблиця 6.6.
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 6.7. Аналiз кредитної якостi
кредитiв за 30 вересня 2018 року (тис. грн.) Рядок Назва статтi Кредити, наданi юридичним особам Кредити,
наданi фiзичним особам-пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, наданi фiзичним особам на
поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 6 7 1 Непростроченi та не знецiненi 73 958 1 393 - 534 75 885 2 Знецiненi
непростроченi кредити, оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 44 727 4 1 686 715 47 132 2.1 кредити середнiм
компанiям 10 182 - - - 10 182 2.2 кредити малим компанiям 34 545 4 - - 34 549 2.3 кредити фiзичним особам - - 1
686 715 2 401 3 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 118 685 1 397 1 686 1 249 123 017 4 Резерв пiд
знецiнення (2 673) (1) (100) (267) (3 041) 5 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 116 012 1 396 1 586 982 119 976
Таблиця 6.8. Аналiз кредитної якостi кредитiв за 01 сiчня 2018 року (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 Знецiненi непростроченi кредити, оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 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 (5 000) (80) (244) (5 324) 4 Змiни вiд застосування МСФЗ 9 (визнанi в складi
нерозподiленого прибутку) 396 (30) 2 368 5 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 26 801 897 600 28 298 Таблиця
6.9. Аналiз кредитної якостi кредитiв за 31 грудня 2017 року (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 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 6.10.
Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за 30 вересня 2018 року (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 118 685 85 595 33 090 2 Кредити, наданi фiзичним особам-пiдприємцям 1
397 1 393 4 3 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 1 686 1 686 - 4 Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби
1 249 533 716 5 Усього кредитiв 123 017 89 207 33 810 Протягом звiтного перiоду Банком здiйснено звернення
стягнення на предмети iпотеки, загальна вартiсть яких складає 12 394 тис. грн. Таблиця 6.11. Вплив вартостi
застави на якiсть кредиту за 31 грудня 2017 року (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 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 складає 50 114 тис.
грн. 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. Детально ознайомитися з повним текстом промiжної
скороченої фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв, що закiнчуються 30 вересня 2018 року можна на сайтi Банку за
посиланням: http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.
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Примiтка 7. Iнвестицiї в цiннi папери Станом на 01 жовтня 2018 року на рахунках боргових цiнних паперiв в сумi
56 333 тис.грн. облiковуються облiгацiї внутрiшньої державної позики, що рефiнансуються Нацiональним банком
України, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у кiлькостi 2 019 штук,
номiнальною вартiстю 1000 дол. США за облiгацiю. Справедлива вартiсть цiнних паперiв визначена керуючись
внутрiшньо-банкiвським положенням, як справедлива вартiсть вiдповiдної серiї ОВДП оприлюднена на сайтi
Нацiонального банку на вiдповiдну дату. Зменшення корисностi за даними операцiями не вiдбувалося.
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Примiтка 8. Iнвестицiйна нерухомiсть Таблиця 8.1.Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнена за методом справедливої
вартостi (тис. грн.) Рядок Назва статтi 30 вересня 2018 31 грудня 2017 1 2 3 4 1 Справедлива вартiсть
iнвестицiйної нерухомостi на початок перiоду 209 147 200 662 2 Надходження - 39 734 3 Вибуття (2 763) (3 050) 4
Прибутки (збитки) вiд переоцiнки до справедливої вартостi - (28 200) 5 Справедлива вартiсть iнвестицiйної
нерухомостi станом на кiнець перiоду 206 384 209 146 Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi
визначається на пiдставi висновкiв незалежних суб’єктiв оцiночної дiяльностi, якi мають вiдповiдну професiйну
квалiфiкацiю i досвiд оцiнки аналогiчних об’єктiв на територiї України. Таблиця 8.2. Суми, що визнанi у Звiтi про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (тис. грн.) Рядок Суми доходiв i витрат 30 вересня 2018 30 вересня
2017 1 2 3 4 1 Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi 1 843 893 Таблиця 8.3. Iнформацiя про мiнiмальнi суми
майбутнiх орендних платежiв за невiдмовною операцiйною орендою, якщо банк є орендодавцем (тис. грн.) Рядок
Перiод дiї операцiйної оренди 30 вересня 2018 31 грудня 2017 1 2 3 4 1 До 1 року 1 145 2 062 2 Вiд 1 до 5 рокiв 7
29 3 Понад 5 рокiв - - 4 Усього платежiв, що пiдлягають отриманню за операцiйною орендою 1 152 2 091
Детально ознайомитися з повним текстом промiжної скороченої фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв, що
закiнчуються 30 вересня 2018 року можна на сайтi Банку за посиланням: http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.
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Примiтка 9. Основнi засоби та нематерiальнi активи Таблиця 9.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи (тис.
грн.) Рядок Назва статтi Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi необоротнi матерiальнi активи Капiтальнi вкладення в орендованi
примiщення Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та матерiальнi активи Нематерiальнi активи
Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Балансова вартiсть на 01 сiчня 2017 року - 280 616 212 ? - - 470 1 578 1.1 Первiсна
вартiсть - 287 616 217 327 - - 470 1 917 1.2 Знос на кiнець звiтного перiоду - (7) - (5) (327) - - - (339) 2
Надходження 60 1 858 - 72 150 - 1 994 344 4 478 3 Вибуття (16) - - (2) - - - - (18) 4 Введено в експлуатацiю - - - - - (1 977) - (1 977) 5 Амортизацiйнi вiдрахування - (324) - - (150) - - - (474) 6 Балансова вартiсть 30 вересня 2017
року 44 1 814 616 282 ? - 17 814 3 587 6.1 Первiсна вартiсть 44 2 145 616 287 477 - 17 814 4 400 6.2 Знос на кiнець
звiтного перiоду - (331) - (5) (477) - - - (813) 7 Балансова вартiсть на 01 сiчня 2018 року - 2 104 493 256 ? - 61 850 3
764 7.1 Первiсна вартiсть - 2 424 616 315 670 - 61 850 4 936 7.2 Знос на кiнець звiтного перiоду - (320) (123) (59)
(670) - ? ? (1 172) 8 Надходження 5 517 2 967 - 16 510 685 7 339 782 17 816 9 Введено в експлуатацiю - - - - - - (6
621) - (6 621) 10 Амортизацiйнi вiдрахування (65) (490) (92) (52) (510) (170) ? (261) (1 640) 11 Балансова вартiсть
30 вересня 2018 року 5 452 4 581 400 221 ? 515 779 1 371 13 319 11.1 Первiсна вартiсть 5 517 5 391 616 331 1180
685 779 1 632 16 131 11.2 Знос на кiнець звiтного перiоду (65) (810) (216) (110) (1180) (170) ? (261) (2 812)
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 30 вересня 2018 року первiсна вартiсть повнiстю
амортизованих основних засобiв складає 5 тис. грн. Нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження права
власностi на балансi банку немає. Нематерiальнi активи протягом звiтного перiоду 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. Данi примiтки 9 зазначенi у «Промiжному скороченому звiтi про фiнансовий стан
(Баланс)», «Промiжному скороченому звiтi про рух грошових коштiв» та в примiтцi 17. Детально ознайомитися з
повним текстом промiжної скороченої фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв, що закiнчуються 30 вересня 2018 року
можна на сайтi Банку за посиланням: http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.

Примiтка 10. Iншi активи Таблиця 10.1. Iншi активи (тис. грн.) Рядок Назва статтi 30 вересня 2018 31 грудня 2017
1 2 3 4 1 Фiнансовi активи: 4 976 182 1.1 Дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами 4 060 - 1.2 Нарахованi
доходи по розрахунково - касовому обслуговуванню 20 10 1.3 Нарахованi доходи вiд оперативної оренди 743 175
1.4 Дебiторська заборгованiсть передана вiд ПАТ «ОМЕГА БАНК» 575 575 1.5 Дебiторська заборгованiсть за
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операцiями з платiжними картками 331 88 1.6 Iншi фiнансовi активи 34 - 1.7 Резерв пiд знецiнення iнших
фiнансових активiв (787) (666) 2 Iншi активи: 33 834 26 220 2.1 Майно, що перейшло у власнiсть банку як
заставодержателя 19 043 23 064 2.2 Витрати майбутнiх перiодiв 5 681 2 363 2.3 Передоплата за послуги 10 599 5
305 2.4 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 1 692 78 2.5 Банкiвськi метали у вiддiленнi банку 2 645

115 2.6 Дебiторська заборгованiсть за податками та обов’язковими платежами, крiм податку на прибуток 64 - 2.7
Iнша дебiторська заборгованiсть(iншi активи) 919 464 2.8 Резерв пiд знецiнення iнших активiв (6 809) (5 169) 3
Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 38 810 26 402 Банком змiнено презентацiю «Iншi активи» у зв’язку iз
застосуванням МСФЗ 9 та змiнами до Постанови Нацiонального банку України № 373 вiд 24 жовтня 2011 року
«Про затвердження Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України».
Згiдно даної постанови було об’єднано статтi «Звiту про фiнансовий стан (Баланс)» та вiдповiднi йому примiтки
«Iншi фiнансовi активи» та «Iншi активи» в одну – «Iншi активи» станом на 31 грудня 2017 року Протягом
звiтного та попереднього перiодiв Банк не мав укладених договорiв про надання активiв в фiнансовий лiзинг
(оренду), за якими Банк є лiзингодавцем. На пiдставi вимог МСФЗ 5 Банк протягом звiтного перiоду, здiйснив
коригування вартостi майна, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя, на витрати на продаж у розмiрi
2 221 тис. грн. Данi примiтки 10 зазначенi у «Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)» та в примiтцi 17. Таблиця 10.2.
Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв на кiнець дня 30 вересня 2018 року (тис. грн.) Рядок Рух
резервiв Фiнансовi активи Заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку Усього 1 2 3 4 5 1 Залишок станом
на 31 грудня 2017 року (666) (5 169) (5 835) 2 (Збiльшення)/зменшення резерву (121) (1 640) (1 761) 3 Залишок
станом на 30 вересня 2018 року (787) (6 809) (7 596) Таблиця 10.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших
фiнансових активiв на кiнець дня 30 вересня 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Iншi фiнансовi активи
Заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку Усього 1 2 3 4 5 1 Залишок станом на 01 сiчня 2017 року (60
788) (28) (60 816) 2 Списання 60 092 - 60 092 3 (Збiльшення)/зменшення резерву 65 (4 460) (4 395) 4 Залишок
станом на 30 вересня 2017 року (631) (4 488) (5 119) Таблиця 10.4. Аналiз кредитної якостi фiнансових активiв
(тис. грн.) Рядок Назва статтi Iншi фiнансовi активи 30 вересня 2018 31 грудня 2017 1 2 3 4 1 Непрострочена та
незнецiнена заборгованiсть 859 109 1.1 малi компанiї 519 21 1.2 фiзичнi особи 340 88 2 Заборгованiсть знецiнена
на iндивiдуальнiй основi iз затримкою платежу 4 904 739 2.1 до 31 дня 4 171 100 2.2 вiд 32 до 92 днiв 35 30 2.3 вiд
93 до 183 днiв 52 10 2.4 вiд 184 до 365(366) днiв 28 - 2.5 понад 365(366) днiв 618 599 3 Усього фiнансових активiв
до вирахування резерву 5 763 848 4 Резерв пiд знецiнення фiнансових активiв (787) (666) 5 Усього iнших
фiнансових активiв за мiнусом резерву 4 976 182 Детально ознайомитися з повним текстом промiжної скороченої
фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв, що закiнчуються 30 вересня 2018 року можна на сайтi Банку за посиланням:
http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.
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Примiтка 11. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття Таблиця 11.1. Необоротнi
активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття (тис. грн.) Рядок Назва статтi 30 вересня 2018 31
грудня 2017 1 2 3 4 Необоротнi активи, утримуванi для продажу 1 Земля, нерухомiсть 18 336 7 427 2 Усього
необоротних активiв, утримуваних для продажу 18 336 7 427 В складi необоротних активiв, утримуваних для
продажу, Банк облiковує будiвлi розташованi у Рiвненськiй та Одеськiй областi, житловий будинок та 7
земельних дiлянок у Київськiй областi. Iнформацiя щодо їх продажу оприлюднена на офiцiйному сайтi Банку та
iнших засобах масової iнформацiї. Керiвництво Банку вважає, що станом на кiнець дня 30 вересня 2018 року
справедлива вартiсть об’єктiв активiв, утримуваних для продажу, вiдображає їх ринкову вартiсть. На пiдставi
вимог МСФЗ 5 Банк протягом звiтного перiоду, здiйснив коригування вартостi майна, на продаж на витрати на
продаж у розмiрi 743 тис. грн. Детально ознайомитися з повним текстом промiжної скороченої фiнансової
звiтностi за 9 мiсяцiв, що закiнчуються 30 вересня 2018 року можна на сайтi Банку за посиланням:
http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.
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Примiтка 12. Кошти банкiв Таблиця 12.1. Кошти банкiв (тис. грн.) Рядок Назва статтi 30 вересня 2018 31 грудня
2017 1 2 3 4 1 Кредити, отриманi - 10 016 1.1 короткостроковi - 10 016 2 Усього коштiв iнших банкiв - 10 016
Протягом звiтного та попереднього перiодiв не було фактiв невиконання Банком зобов'язань щодо основної суми
боргу та процентiв за ним. Банк не мав активiв, наданих третiм особам як забезпечення своїх зобов'язань за
отриманими коштами вiд iнших банкiв, а також депозитiв iнших банкiв, узятих у забезпечення за кредитними
операцiями. Данi примiтки 12 зазначенi у «Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)» та в примiтцi 17. Детально
ознайомитися з повним текстом промiжної скороченої фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв, що закiнчуються 30
вересня 2018 року можна на сайтi Банку за посиланням: http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.

Примiтка 13. Кошти клiєнтiв Таблиця 13.1. Кошти клiєнтiв (тис. грн.) Рядок Назва статтi 30 вересня 2018 31
грудня 2017 1 2 3 4 1 Юридичнi особи 477 295 115 468 1.1 поточнi рахунки 439 614 95 243 1.2 строковi кошти 37
681 20 225 2 Фiзичнi особи 223 150 150 400 2.1 поточнi рахунки 20 367 147 427 2.2 строковi кошти 202 783 2 973
3 Усього коштiв клiєнтiв 700 445 265 868 Данi примiтки 13 зазначенi у «Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)» та в
примiтцi 17. Станом на кiнець дня 30 вересня 2018 року кошти клiєнтiв у сумi 396 468 тис. грн. (56,62%)
включали заборгованiсть перед десятьма найбiльшими клiєнтами Банку (станом на 31 грудня 2017 року: 241 849
тис. грн. (90,97%)). Таблиця 13.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi (тис. грн.) Рядок
13
Вид економiчної дiяльностi 30 вересня 2018 31 грудня 2017 сума % сума % 1 2 3 4 5 6 1 Виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води 4 880 1 23 658 9 2 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та
предметiв особистого вжитку 194 968 28 23 159 9 3 Фiзичнi особи 223 149 32 150 400 57 4 Операцiї з нерухомим
майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 108 906 15 4 113 2 5 Сiльське господарство, мисливство, лiсове
господарство 2 680 0 1 271 - 6 Будiвництво 75 814 11 39 915 15 7 Фiнансова та страхова дiяльнiсть 50 983 7 20 096
8 8 Добувна промисловiсть 7 423 1 - - 9 Iнше 31 642 5 3 256 1 10 Усього коштiв клiєнтiв 700 445 100 265 868 100
Протягом 9 мiсяцiв 2018 та попереднього 2017 рокiв Банком здiйснювалися операцiї iз залучення коштiв клiєнтiв
виключно за ринковими ставками. Кошти клiєнтiв, що облiковуються на кiнець дня 30 вересня 2018 року на

балансовому рахунку 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктiв господарювання», у сумi 3 367 тис. грн. переданi в
грошове забезпечення (покриття) за наданими банком гарантiями. Детально ознайомитися з повним текстом
промiжної скороченої фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв, що закiнчуються 30 вересня 2018 року можна на сайтi
Банку за посиланням: http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.
Примiтка 14. Резерви за зобов’язаннями Таблиця 14.1. Змiни резервiв за кредитними зобов'язаннями на кiнець
дня 30 вересня 2018 року (тис. грн.) Рядок Рух резервiв 30 вересня 2018 1 2 3 1 Залишок за станом на початок
перiоду 688 2 Змiни вiд застосування МСФЗ 9 (визнанi в складi нерозподiленого прибутку) (293) 3 Скоригований
залишок на початок перiоду 395 4 Збiльшення резерву 986 5 Курсовi рiзницi (3) 6 Залишок за станом на кiнець
перiоду 1 378 До зобов'язань з кредитування Банк застосовує тi самi процедури управлiння ризиками, що по
кредитних операцiях, вiдображених на балансi. Максимальний потенцiйний кредитний ризик за зобов’язаннями з
кредитування дорiвнює загальнiй сумi зобов’язань. Приймаючи до уваги наявнiсть забезпечення та той факт, що
14
такi зобов’язання (крiм гарантiй) є вiдкличними, керiвництво Банку вважає, що потенцiйний кредитний ризик i
потенцiйний ризик лiквiдностi при проведеннi зазначених операцiй фактично вiдсутнiй. Резерв в звiтному та
попередньому перiодах сформовано як забезпечення за гарантiями. Змiни резервiв за кредитними зобов'язаннями
на кiнець дня 30 вересня 2017 вiдсутнi. Данi примiтки 14 зазначенi у «Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)» та в
примiтцi 17. Детально ознайомитися з повним текстом промiжної скороченої фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв,
що закiнчуються 30 вересня 2018 року можна на сайтi Банку за посиланням: http://rwsbank.com.ua/uk/financereport.
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Примiтка 15. Iншi зобов’язання Таблиця 15.1. Iншi зобов’язання (тис. грн.) Рядок Назва статтi 30 вересня 2018 31
грудня 2017 1 2 3 4 1 Комiсiя за надання гарантiй 6 850 11 679 2 2 Iнша кредиторська заборгованiсть за
операцiями з клiєнтами банку 13 309 4 093 3 Iнформацiйно-консультативнi послуги - 3 072 4 Кошти клiєнтiв
банку за недiючими рахунками 860 860 5 Доходи майбутнiх перiодiв 6 005 160 6 Кредиторська заборгованiсть за
послуги 1 507 389 7 7 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 1 559 936 8
Кредиторська заборгованiсть за податками та обов’язковими платежами, крiм податку на прибуток 735 253 9
Кредиторська заборгованiсть за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 402 37 10 Iншi 3 366 572
11 Усього 34 593 22 051 Данi примiтки 15 зазначенi у «Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)» та в примiтцi 17.
Банком змiнено презентацiю «Iншi зобов’язання» у зв’язку iз застосуванням МСФЗ 9 та змiнами до Постанови
Нацiонального банку України № 373 вiд 24 жовтня 2011 року «Про затвердження Iнструкцiї про порядок
складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України». Згiдно даної постанови було об’єднано статтi
«Звiту про фiнансовий стан (Баланс)» та вiдповiднi йому примiтки «Iншi фiнансовi зобов’язання» та «Iншi
зобов’язання» в одну – «Iншi зобов’язання». Детально ознайомитися з повним текстом промiжної скороченої
фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв, що закiнчуються 30 вересня 2018 року можна на сайтi Банку за посиланням:
http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.

Примiтка 16. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) Емiсiйного доходу в звiтному та
попередньому звiтному перiодi Банк не отримував. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї станом на кiнець дня 30
вересня 2018 року становить 24,69 гривень. Викуп, продаж ранiше викуплених, анулювання акцiй протягом 9
мiсяцiв 2018 року та 2017 року Банк не здiйснював. Привiлейованi акцiї не розмiщувались. Акцiй, призначених
для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу, немає. Виплати дивiдендiв не здiйснювалось. Обмежень
щодо володiння акцiями на кiнець звiтного перiоду немає. Простi iменнi акцiї Банку дають їх власникам права,
передбаченi чинним законодавством України, в тому числi: брати участь в управлiннi Банком, а саме право
голосу при вирiшеннi питань на Загальних зборах акцiонерiв Банку за принципом «одна голосуюча акцiя - один
голос»; брати участь у розподiлi прибутку Банку та одержувати його частку (дивiденди); отримувати у разi
лiквiдацiї Банку частину його майна або вартостi частини майна; отримувати iнформацiю про господарську
16
дiяльнiсть Банку; у разi емiсiї додаткових акцiй шляхом приватного розмiщення користуватись переважним
правом на придбання розмiщуваних Банком простих акцiй пропорцiйно частцi належних їм (акцiонерам) простих
акцiй в статутному капiталi Банку; продавати чи iншим чином вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших
акцiонерiв та Банку. Таблиця 16.1. 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 31 грудня 2016 року 12 152 300
039 300 039 2 Випуск нових акцiй (паїв) - - - 3 Залишок на 30 вересня 2017 року 12 152 300 039 300 039 4 Залишок
на 31 грудня 2017 року 12 152 300 039 300 039 5 Випуск нових акцiй (паїв) - - - 6 Залишок на 30 вересня 2018
року 12 152 300 039 300 039 Данi примiтки 16 зазначенi у «Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)» та «Звiтi про
змiни у власному капiталi (звiтi про власний капiтал)». Детально ознайомитися з повним текстом промiжної
скороченої фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв, що закiнчуються 30 вересня 2018 року можна на сайтi Банку за
посиланням: http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.
Примiтка 17. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення Таблиця 17.1. Аналiз активiв та зобов'язань
за строками їх погашення (тис. грн.) Рядок Назва статтi Примi-тки 30 вересня 2018 31 грудня 2017 менше 12 мiс.
бiльше 12 мiс. усього менше 12 мiс. бiльше 12 мiс. усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх
17 еквiваленти 4 498 664 - 498 664 234 547 - 234 547 2 Кредити та заборгованiсть банкiв 5 849 400 1 249 561 - 561 3
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 6 114 941 5 035 119 976 24073 3857 27 930 4 Iнвестицiї в цiннi папери 7 56 333
- 56 333 - - - 5 Iнвестицiйна нерухомiсть 8 - 206 384 206 384 - 209 146 209 146 6 Основнi засоби та нематерiальнi
активи 9 - 13 319 13 319 - 3 764 3 764 7 Iншi активи 10 38 810 - 38 810 26 402 - 26 402 8 Необоротнi активи,

утримуванi для продажу, та активи групи вибуття 11 18 336 - 18 336 7 427 - 7 427 9 Усього активiв 727 933 225
138 953 071 292 931 216 846 509 777 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 10 Кошти банкiв 12 - - - 10 016 - 10 016 11 Кошти клiєнтiв
13 653 895 46 550 700 445 245 279 20 589 265 868 12 Похiднi фiнансовi зобов'язання 825 - 825 - - - 13 Резерви за
зобов'язаннями 14 1 243 135 1 378 561 127 688 14 Iншi зобов'язання 15 30 363 4 230 34 593 19 362 2 689 22 051 15
Усього зобов'язань 686 326 50 915 737 241 275 218 23 405 298 623 Данi примiтки 17 зазначенi у «Звiтi про
фiнансовий стан (Баланс)». Детально ознайомитися з повним текстом промiжної скороченої фiнансової звiтностi
за 9 мiсяцiв, що закiнчуються 30 вересня 2018 року можна на сайтi Банку за посиланням:
http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.
Примiтка 18. Процентнi доходи i витрати Таблиця 18.1. Процентнi доходи i витрати (тис. грн.) Рядок Назва статтi
30 вересня 2018 30 вересня 2017 1 2 3 4 Процентнi доходи: 1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 10 939 3 712 2
Кошти в iнших банках 8 995 221 3 Цiннi папери 175 - 4 Кореспондентськi рахунки в iнших банках 18 - 5
Депозитнi сертифiкати НБУ, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 7 135 3 679 6 Усього процентних
доходiв 27 262 7 612 Процентнi витрати: 7 Кошти банкiв (1 014) (37) 8 Строковi кошти юридичних осiб (1 716)
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(179) 9 Строковi кошти фiзичних осiб (8 709) - 10 Поточнi рахунки (3 124) (1 232) 11 Усього процентних витрат
(14 563) (1 448) 12 Чистий процентний дохiд (витрати) 12 699 6 164 Данi примiтки 18 зазначенi у «Звiтi про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiтi про фiнансовi результати)» та в примiтцi 23 . Детально
ознайомитися з повним текстом промiжної скороченої фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв, що закiнчуються 30
вересня 2018 року можна на сайтi Банку за посиланням: http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.
Примiтка 19. Комiсiйнi доходи i витрати Таблиця 19.1. Комiсiйнi доходи i витрати (тис. грн.) Рядок Назва статтi
30 вересня 2018 30 вересня 2017 1 2 3 4 Комiсiйнi доходи 1 Розрахунково-касовi операцiї 15 700 2 303 2 Кредитне
обслуговування клiєнтiв 6 - 3 Операцiї на валютному ринку для клiєнтiв 1 462 1 207 4 Гарантiї наданi 18 601 16
281 5 Iншi 518 51 6 Усього комiсiйних доходiв 36 287 19 842 Комiсiйнi витрати 7 Розрахунково-касовi операцiї (3
284) (793) 8 Операцiї з цiнними паперами для клiєнтiв (20) - 9 Комiсiйнi витрати за операцiями на валютному
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ринку та ринку банкiвських металiв (163) - 10 Iншi - (16) 11 Усього комiсiйних витрат (3 467) (809) 12 Чистий
комiсiйний дохiд/витрати 32 820 19 033 Данi примiтки 19 зазначенi у «Звiтi про прибутки i збитки та iнший
сукупний дохiд (Звiтi про фiнансовi результати)» та в примiтцi 23. Детально ознайомитися з повним текстом
промiжної скороченої фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв, що закiнчуються 30 вересня 2018 року можна на сайтi
Банку за посиланням: http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.
Примiтка 20. Iншi операцiйнi доходи Таблиця 20.1. Iншi операцiйнi доходи (тис. грн.) Рядок Назва статтi 30
вересня 2018 30 вересня 2017 1 2 3 4 1 Штрафи, пенi отриманi банком 60 - 2 Дохiд вiд оперативного лiзингу
(оренди) 2 176 992 3 Реалiзацiя прав iпотекодержателя 11 651 - 4 Доходи, що отриманi вiд погашення кредитiв
443 917 5 Дохiд вiд припинення визнання фiнансових зобов’язань 3 689 - 6 компенсацiя комунальних витрат по
20 наданим в оренду примiщенням 348 280 7 Iншi 282 185 8 Усього операцiйних доходiв 18 649 2 374 Данi примiтки
20 зазначенi у «Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiтi про фiнансовi результати)» та в
примiтцi 23. Детально ознайомитися з повним текстом промiжної скороченої фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв,
що закiнчуються 30 вересня 2018 року можна на сайтi Банку за посиланням: http://rwsbank.com.ua/uk/financereport.
Примiтка 21. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Таблиця 21.1. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi
витрати (тис. грн.) Рядок Назва статтi 30 вересня 2018 30 вересня 2017 1 2 3 4 1 Витрати на маркетинг та рекламу
(585) - 2 Винагорода за залучення клiєнтiв (15 047) (11 996) 3 Витрати на утримання основних засобiв та
нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги (9 433) (6 399) 4 Витрати на
оперативний лiзинг (оренду) (6 552) (4 007) 5 Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на
прибуток (2 165) (986) 6 Витрати за отриманими консультацiйними послугами,юридичними та фiнансового
характеру (3 443) (2 273) 7 Витрати на охорону (733) (348) 8 Уцiнка необоротних активiв (2 973) - 9 Витрати на
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iнкасацiю цiнностей (472) - 10 Витрати на аудит (443) (906)- 11 Супроводження платiжних карток (1 117) - 12
Iншi (2 709) (886) 13 Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (45 672) (27 801) Банком змiнено
презентацiю на 30 вересня 2018 року у зв’язку iз змiнами до Постанови Нацiонального банку України № 373 вiд
24 жовтня 2011 року «Про затвердження Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi
банкiв України». Данi примiтки 21 зазначенi у «Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiтi про
фiнансовi результати)» та в примiтцi 23. Детально ознайомитися з повним текстом промiжної скороченої
фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв, що закiнчуються 30 вересня 2018 року можна на сайтi Банку за посиланням:
http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.
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Примiтка 22. Прибуток/(збиток) на одну просту акцiю Таблиця 22.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток)
на одну просту та акцiю (тис. грн.) Рядок Назва статтi 30 вересня 2018 30 вересня 2017 1 2 3 4 1
Прибуток/(збиток) наростаючим пiдсумком з початку року 3 928 (24 258) 2 Прибуток/(збиток), що належить
власникам простих акцiй банку 3 928 (24 258) 3 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 12 152
12 152 4 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю (грн.) 0,32 (1,99) Данi примiтки 22
зазначенi у «Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiтi про фiнансовi результати)». 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 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 22.2.
Розрахунок прибутку/(збитку), що належить власникам простих та привiлейованих акцiй банку (тис. грн.) Рядок
Назва статтi 30 вересня 2018 30 вересня 2017 1 2 3 4 1 Прибуток/(збиток) за перiод, що належить власникам
банку 3 928 (24 258) 2 Нерозподiлений прибуток/(збиток) за перiод 3 928 (24 258) 3 Нерозподiлений
прибуток/(збиток) за перiод, що належить власникам простих акцiй залежно вiд умов акцiй 3 928 (24 258) 4
Прибуток/(збиток) за перiод, що належить акцiонерам ? власникам простих акцiй 3 928 (24 258) Детально
ознайомитися з повним текстом промiжної скороченої фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв, що закiнчуються 30
вересня 2018 року можна на сайтi Банку за посиланням: http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.
Примiтка 23. Операцiйнi сегменти Таблиця 23.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв на кiнець дня
30 вересня 2018 року (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегме-нти Усього
Корпоративна банкiвська дiяльнiсть Роздрiбна банкiвська дiяльнiсть Казначейська банкiвська дiяльнiсть 1 2 3 4 5
6 7 Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 1 Процентнi доходи 10 669 270 9 013 7 310 27 262 2 Комiсiйнi доходи 23 505 4
631 8 151 36 287 3 Iншi операцiйнi доходи 18 267 382 18 649 Усього доходiв сегментiв 52 441 5 283 17 164 7 310
82 198 4 Процентнi витрати (4 752) (8 797) (1 014) - (14 563) 5 Комiсiйнi витрати - - (3 467) - (3 467) 6 Витрати на
виплати працiвникам - - - (35 065) (35 065) 7 Витрати зносу та амортизацiя - - - (1 640) (1 640) 8 Iншi
адмiнiстративнi та операцiйнi витрати - - - (45 672) (45 672) Усього витрат сегментiв (4 752) (8 797) (4 481) (82
377) (100 407) 9 Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй iз фiнансовими iнструментами, якi облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток - - 1 061 - 1 061 10 Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй iз
борговими фiнансовими iнструментами, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний
дохiд - - 5 098 - 5 098 11 Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй iз iноземною валютою 4 472 12 558 - - 17 030 12
Чистий прибуток/(збиток) вiд переоцiнки iноземної валюти - - - (169) (169) 13 Чистий прибуток/(збиток) вiд
зменшення корисностi фiнансових активiв 1 869 (126) - - 1 743 14 Чистий прибуток/(збиток) вiд зменшення
корисностi iнших активiв - - - (1 640) (1 640) 15 Чистий збиток/(прибуток) вiд збiльшення/(зменшення) резервiв за
зобов'язаннями (986) - - - (986) 16 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА 53 044 8 918 18 842 (76 876) 3 928 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. До нерозподiлених статей вiдносяться також суми витрат, якi не
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включаються до витрат за сегментами: витрати на сплату податку на прибуток, загальнi адмiнiстративнi витрати,
та iншi витрати, що виникають на рiвнi Банку та вiдносяться до Банку в цiлому. 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. Таблиця 23.2. Доходи, витрати
та результати звiтних сегментiв за 30 вересня 2017 (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 3 712 - 3 900 7 612 2 Комiсiйнi доходи 19 165 552 125 - 19 842 3 Iншi операцiйнi доходи 2 154 114 106 - 2 374 Усього доходiв
сегментiв 25 031 666 4 131 - 29 828 4 Процентнi витрати (1 412) - (36) - (1 448) 5 Вiдрахування до резерву пiд
знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках - - - - - 6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської
заборгованостi та iнших фiнансових активiв (4 395) - - - (4 395) 7 Результат вiд операцiй з iноземною валютою
439 119 10 - 568 8 Результат вiд переоцiнки iноземної валюти - - - 842 842 9 Результат вiд переоцiнки об’єктiв
iнвестицiйної нерухомостi - - - - - 10 Комiсiйнi витрати - - (809) - (809) 11 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi
витрати (в т.ч. витрати на виплати працiвникам, витрати зносу та амортизацiя) (19 030) (139) (67) (29 608) (48
844) 12 Результат сегмента 633 646 3 229 (28 766) (24 258) 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. Показники неподiбних сегментiв включаються до складу нерозподiлених
статей «Нерозподiленi суми», з використанням яких узгоджуються вiдповiднi показники дiяльностi звiтних

сегментiв i Банку в цiлому. Таблиця 23.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв станом на 30 вересня 2018
року (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти Усього Корпора-тивна
банкiвська дiяльнiсть Роздрiбна банкiвська дiяльнiсть Казначейська банкiвська дiяльнiсть 1 2 3 4 5 6 7 Активи
сегментiв 1 Активи сегментiв 170 732 2 899 500 758 - 674 389 2 Усього активiв сегментiв 170 732 2 899 500 758 674 389 3 Нерозподiленi активи - - - 278 682 278 682 4 Усього активiв 170 732 2 899 500 758 278 682 953 071
Зобов'язання сегментiв 5 Зобов'язання сегментiв 503 686 223 149 - - 726 835 6 Усього зобов'язань сегментiв 503
686 223 149 - - 726 835 7 Нерозподiленi зобов’язання - - - 10 406 10 406 8 Усього зобов'язань 503 686 223 149 - 10
406 737 241 До статтi «Нерозподiленi активи» входять готiвковi кошти та кошти на коррахунках в iнших банках;
iнвестицiйна нерухомiсть; основнi засоби та нематерiальнi активи; необоротнi активи, утримуванi для продажу;
iншi активи. Стаття «Нерозподiленi зобов'язання» складається з кредиторської заборгованiсть за господарськими
операцiями, за податками, iншими зобов’язаннями. Таблиця 23.4. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв
станом на 31 грудня 2017 року (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти
Усього Корпора-тивна банкiвська дiяльнiсть Роздрiбна банкiвська дiяльнiсть Казначейська 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 До статтi «Нерозподiленi активи» входять готiвковi кошти та кошти на
коррахунках в iнших банках; iнвестицiйна нерухомiсть; основнi засоби та нематерiальнi активи; необоротнi
активи, утримуванi для продажу; iншi активи. Стаття «Нерозподiленi зобов'язання» складається з кредиторської
заборгованiсть за господарськими операцiями, за податками, iншими зобов’язаннями. Банк не подає
«Iнформацiю про географiчнi регiони» оскiльки здiйснює свою бiзнес-дiяльнiсть тiльки на територiї України.
Детально ознайомитися з повним текстом промiжної скороченої фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв, що
закiнчуються 30 вересня 2018 року можна на сайтi Банку за посиланням: http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.
Примiтка 24. Потенцiйнi зобов’язання банку 1) розгляд справ у судi Наявнiсть позовiв до суду стосовно надання
фiнансових послуг Банком 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. Справа розглядається в касацiйнiй iнстанцiї. Позов про визнання недiйсним
пункту Договору про надання гарантiї. Справа знаходиться на розглядi в касацiйнiй iнстанцiї. Позов стягнення
забезпечення виконання договору 413 431,20 гривень. Справа знаходиться на розглядi в апеляцiйнiй iнстанцiї.
Керiвництво банку вважає ризик виникнення збиткiв у банка за даними позовами малоймовiрними, оскiльки має
досвiд вирiшення аналогiчних судових справ на користь банку. . 2) потенцiйнi податковi зобов'язання
Неоднозначнiсть трактування органами Держаної податкової служби України окремих питань оподаткування та
частi змiни податкового законодавства не виключають ризикiв можливих донарахувань податкових зобов‘язань,
штрафiв, пенi в майбутньому. Однак, з огляду на те, що полiтика Банку з питань оподаткування банкiвських
операцiй податком на прибуток, нарахування та сплати iнших податкiв, зборiв, обов‘язкових платежiв
побудована на принципах дотримання вимог чинного податкового законодавства, обережностi та обачностi,
керiвництво Банку вважає потенцiйнi податковi ризики вибуття у майбутньому грошових ресурсiв в частинi
сплати додаткових податкових зобов‘язань, штрафiв, пенi малоймовiрними i незначними. 3) зобов'язання за
капiтальними iнвестицiями Банк не має контрактних зобов'язань, пов'язаних з реконструкцiєю будiвель,
придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв. 4) зобов'язання оперативного лiзингу (оренди) (тис.
грн.) Рядок Назва статтi 30 вересня 2018 31 грудня 2017 1 2 3 4 1 До 1 року 965 3 597 2 Вiд 1 до 5 рокiв 1 373 5
582 3 Усього 2 338 9 179 5) дотримання особливих вимог Банк не укладав договорiв на отримання позикових
24 коштiв на особливих вимогах. 6) 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 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 24.1.
Структура зобов'язань з кредитування (тис. грн.) Рядок Назва статтi 30 вересня 2018 01 сiчня 2018 (перераховано)
31 грудня 2017 1 2 3 4 5 1 Гарантiї виданi 416 911 216 557 216 557 2 Наданi зобов’язання з кредитування 13 031 8
167 8 167 3 Невикористанi кредитнi лiнiї 21 490 12 143 12 143 4 Резерв за виданими гарантiями (1 378) (395) (688)
5 Усього зобов’язань, що пов’язанi з кредитуванням, за мiнусом резерву 450 054 236 472 236 179 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 13 «Кошти клiєнтiв». В результатi застосування МСФЗ 9 Банком
перераховано вхiднi залишки станом на 01 сiчня 2018 року. Таблиця 24.2. Зобов'язання з кредитування у розрiзi
валют (тис. грн.) Рядок Назва статтi 30 вересня 2018 31 грудня 2017 1 2 3 4 1 Долар США 36 388 7 298 2 Євро 3
980 - 3 Гривня 409 686 228 881 4 Усього 450 054 236 179 7) активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є
обмеження, пов'язане з володiнням, користуванням та розпорядженням ними Станом на 30 вересня 2018 року
(кiнець дня) Банк мав активи, переданi у заставу, та активи з обмеженим використанням з наступною балансовою
вартiстю: - гарантiйнi депозити за розрахунками з мiжнародною платiжною системою Mastercard в сумi 849 тис.
грн. Детально ознайомитися з повним текстом промiжної скороченої фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв, що
закiнчуються 30 вересня 2018 року можна на сайтi Банку за посиланням: http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.
Примiтка 25. Операцiї з пов'язаними сторонами Вiдповiдно до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов`язаних
сторiн», пов`язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати
на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони. Таблиця 25.1. Залишки за операцiями з пов'язаними
сторонами станом за 30 вересня 2018 року (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери банку)
Упра-влiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 1 Кошти клiєнтiв - 1 453 3 055 2 Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв 229 304 182 3 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами (135) (78) (50) 4 Iншi активи - - 2 5
Iншi зобов'язання - 3 2 Таблиця 25.2. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2017
року (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери банку) Управлiнський персонал 1 2 3 4 1
Кошти клiєнтiв 2 7 981 Таблиця 25.3. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами станом за 30
вересня 2018 року (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери банку) Управлiнський персонал
25
Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 1 Процентнi доходи 60 66 17 2 Комiсiйнi доходи 2 - 66 3 Переоцiнка iноземної
валюти 664 114 (32) 4 Iншi операцiйнi доходи 2 1 6 5 Процентнi витрати - (6) (2) 6 Збиток вiд зменшення
корисностi фiнансових активiв (270) (156) (101) 7 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - (3 050) Таблиця
25.4. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами станом за 30 вересня 2017 року (тис. грн.) Рядок
Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери банку) Управлiнський персонал 1 Комiсiйнi доходи 6 1 2 Комiсiйнi
витрати - 1 3 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 173 10 242 Таблиця 25.5. Виплати провiдному
управлiнському персоналу (тис. грн.) Рядок Назва статтi 30 вересня 2018 30 вересня 2017 витрати нараховане
зобов'язання Витрати нараховане зобов'язання 1 2 3 4 5 6 1 Поточнi виплати працiвникам (без врахування виплат
пiд час звiльнення) 16 795 669 6 375 296 2 Виплати пiд час звiльнення - - 9 - Детально ознайомитися з повним
текстом промiжної скороченої фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв, що закiнчуються 30 вересня 2018 року можна на
сайтi Банку за посиланням: http://rwsbank.com.ua/uk/finance-report.
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Примiтка 26. Подiї пiсля дати балансу Подiї пiсля дати балансу, що потребують коригування промiжної
фiнансової звiтностi Банку, не вiдбувалися.

