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Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

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

X

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

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
2

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

X

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

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення
окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не складаються в зв'язку
з тим, що Банк не приймає участi у створенi юридичних осiб. "Iнформацiя щодо посади
корпоративного секретаря" не складається в зв'язку з вiдсутнiстю у штатному розкладi
Банку посади корпоративного секретаря."Iнформацiя про дивiденди" не надається,
оскiлькi рiшення про виплату дивiдендiв за звiтний перiод та за перiод, що передував
звiтньому, не приймалося, дивiденди не виплачувались. "Iнформацiя про облiгацiї
емiтента" не складається в зв'язку з тим, що Банк не випускав облiгацiї. "Iнформацiя
про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не складається в зв'язку з тим, що Банк не
випускав iншi цiннi папери випуск яких пiдлягає реєстрацiї. "Iнформацiя про похiднi
цiннi папери" не складається в зв'язку з тим, що Банк не випускав похiднi цiннi папери.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не складається, тому
3

що власнi акцiї не викупалися. "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" не
складається – емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть."Iнформацiя про обсяги
виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї" не заповнюється тому що емiтент є таким, що не займається
видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. (Не складається вiдповiдно
до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженого
Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013г. № 2826). "Iнформацiя про прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значних правочинiв" не складається тому, що у звiтному
перiодi рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалося.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть" не складається тому, що у звiтному перiодi рiшення
про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не
приймалось. "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не
складається тому, що борговi цiннi папери протягом звiтного перiоду ПАТ «ЮНЕКС
БАНК» не випускалися. "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" та "Iнформацiя
про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: 1) iнформацiя про розмiр iпотечного
покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям; 2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру
iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим
iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного
покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; 3) iнформацiя про замiни iпотечних
активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу
iпотечного покриття; 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних
облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду;
5)вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi
активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" не
складається в зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечнi облiгацiї. "Iнформацiя про
наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi
включено до складу iпотечного покриття" не складається за вiдсутнiстю таких
прострочек. "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не складається в зв'язку
з тим, що Банк не випускав iпотечнi сертифiкати. "Iнформацiя щодо реестру iпотечних
активiв" не складається за вiдсутнiстю таких активiв. Iнформацiя щодо роздiлiв:
"Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН",
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих
активiв ФОН", "Правила ФОН" не складається в зв'язку з тим, що Банк не випускав
сертифiкати ФОН. "Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" не складається в
зв'язку з тим, що емiтент, як публiчне товариство надає вiдомостi про аудиторський
висновок у роздiлi "Текст аудиторського висновку". Роздiл "Рiчна фiнансова звiтнiсть"
не заповнюється в зв’язку з вiдображенням iнформацiї в роздiлi "Рiчна фiнансова
звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку".
"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)" не
надаеться взв’язку з випуску боргових цiнних паперiв i як наслiдок немає поручителя
(страховика/гаранта). "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" не складається, оскiльки Банк
не випускав цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами
нерухомостi.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 602826
3. Дата проведення державної реєстрації
03.12.1993
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
292000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0.00
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.00
8. Середня кількість працівників (осіб)
220
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
10. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до п.5. глави 4. роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв (затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013г. № 2826) iнформацiя
про органи управлiння емiтента не заповнюються, оскiльки ПАТ «ЮНЕКС БАНК» є
акцiонерним товариством.
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
32003119701026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Raiffeisen Bank International AG
5) МФО банку
31000
5

6) поточний рахунок
070-55.071.674
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

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

56

28.10.2011

Опис

Здiйснення валютних операцiй

Нацiональний
Необмежена
банк України

Лiцензiя надає право здiйснювати банкiвськi
операцiї, визначенi частиною третьою статтi 47
Закону України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть". Банк i в подальшому має намiри
продавжувати дiяльнисть згiдно даної лiцензiї

56-2

16.12.2011

Нацiональний
Необмежена
банк України

ПАТ «ЮНЕКС БАНК» i в подальшому планує
надавати послуги, якi є валютними операцiями, на
пiдставi отриманої вiд Нацiонального банку
Опис
України Генеральної лiцензiї на здiйснення
валютних операцiй згiдно Додатку до неї.

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть
з торгiвлi цiнними паперами, брокерська дiяльнiсть

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть
з торгiвлi цiнними паперами, дилерська дiяльнiсть

Опис

АГ
580014

30.11.2011

Державна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку

Необмежена

ПАТ "ЮНЕКС БАНК" i в подальшому має намiри
продавжувати дiю даної лiцензiї.

АГ
580015

30.11.2011

Державна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку

Необмежена

ПАТ "ЮНЕКС БАНК" i в подальшому має намiри
продавжувати дiю даної лiцензiї.

15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової
оцінки емітента або цінних
паперів емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів
емітента

1

2

3

4

ТОВ «Рейтингове
агентство «IBIРейтинг»

уповноважене рейтингове
агентство

21.12.2016

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

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Акцiонерне товариство
"Кременчукнафтооргсинтез"

00000000

39600Україна мiсто
Кременчуг вул. Вишговська,
буд.30

0.00

Орендне пiдприємство "Старт"

00000000

32700Україна мiсто Миколаїв
пров.Первомайський,буд

0.00

Товариство з додатковою
вiдполвiдальнiстю
"ЩЕКАВИЦЯ-ЦЕНТР"

19344989

04071Україна мiсто Київ
вул.Щекавицька,30/39,офiс 27

0.0013698

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)
0.0013698

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дзятко Дмитро Ярославович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища економiчна, Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. В.Гетьмана
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «БАНК ЮНЕКС» - Радник Голови Спостережної Ради з фiнансових питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.06.2016 на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
9) Опис
Дзятко Д.Я. є акцiонером ПАТ «ЮНЕКС БАНК». Голову Спостережної ради Банку
обрано на посаду Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (Протокол №33
вiд 06.06.2016). Голова Спостережної ради Банку реалiзує свої повноваження згiдно
Законiв України, Нацiонального банку України, iнших органiв державної влади, Статуту
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ПАТ "ЮНЕКС БАНК" та Положення про Спостережну раду ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК". Голова Спостережної ради
органiзовує її роботу, скликає засiдання Спостережної ради та головує на них; у межах
своїх повноважень представляє iнтереси Банку та здiйснює контроль за реалiзацiєю
рiшень Ради та планiв Банку; готує доповiдь перед Загальними зборами акцiонерiв про
дiяльнiсть Спостережної ради, загальний стан Банку та вжитi заходи, спрямованi на
досягнення мети дiяльностi Банку; пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та
посадовими особами Банку. Спостережна рада Банку здiйснює представництво iнтересiв
та захист прав акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, сприяє реалiзацiї
статутних завдань Банку, розробляє стратегiю, спрямовану на збiльшення прибутковостi
та конкурентоспроможностi Банку, здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та її
регулювання у найкращих iнтересах Банку. Оплата працi посадової особи здiйснювалась
вiдповiдно до умов трудового договору (контракту), затвердженого Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (Протокол №33 вiд 06.06.2016). В натуральнiй формi
винагорода не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини Дзятко Д.Я. не має.
Загальний стаж роботи 15 рокiв Протягом останнiх п'яти рокiв Дзятко Д.Я. перебував на
посадах: ПАТ «БАНК ЮНЕКС» - Радник Голови Спостережної Ради з фiнансових питань;
ПАТ «БАНК ФОРУМ» - начальник вiддiлу, начальник управлiння, директор департаменту
фiнансiв.Станом на 31.12.2016 посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких
iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Просенюк Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища юридична, Київський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ, Одеський
державний екологiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Бетконсалт» - радник з правових питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.06.2016 на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
9) Опис
Просенюк С.М. акцiями ПАТ «ЮНЕКС БАНК» не володiє, є членом Спостережної ради незалежним директором. Члена Спостережної ради Банку, обрано на посаду Загальними
зборами акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (Протокол №33 вiд 06.06.2016), реалiзує свої
повноваження згiдно Законiв України, Нацiонального банку України, iнших органiв
державної влади, Статуту ПАТ "ЮНЕКС БАНК" та Положення про Спостережну раду
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ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК". Член Спостережної
ради приймає участь у засiданнях Спостережної ради, у межах своїх повноважень
представляє iнтереси Банку, спiльно у складi Спостережної ради здiйснює контроль за
реалiзацiєю рiшень Ради та планiв Банку; приймає участь у пiдготовцi доповiдi та Звiту
перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Спостережної ради, загальний стан
Банку та вжитi заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Банку; у межах своїх
повноважень пiдтримує контакти з iншими органами та посадовими особами Банку. Iншi
повноваження члена Спостережної ради можуть бути передбаченi Положенням про
Спостережну раду та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Банку. Оплата працi
посадової особи здiйснювалась вiдповiдно до умов трудового договору (контракту),
затвердженого Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (Протокол №33 вiд
06.06.2016). В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi
злочини Просенюк С.М. не має. Загальний стаж роботи 13 рокiв. Протягом останнiх п'яти
рокiв Просенюк С.М. перебував на посадах: ТОВ ««АКК»ПББ», радник директора з
правових та юридичних питань, ТОВ «Бетконсалт», радник з правових питань; АТ
«Брокбiзнесбанк», заступник директора юридичного департаменту – начальник
управлiння правового забезпечення дiяльностi банку; ПАТ «КБ «Фiнансова iнiцiатива»,
начальник (заступник начальника) юридичного управлiння. Станом на 31.12.2016
перебуває на посадi радника директора з правових та юридичних питань ТОВ
««АКК»ПББ», вул.. Прокровська, буд. 9, м. Київ, 04070.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Падалка Дмитро Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища економiчна - Київська Вища банкiвська школа; вища технiчна - Київський
Полiтехнiчний Iнститут
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ВIН-ПЕЛЕТА» - заступник генерального директора з фiнансiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.06.2016 на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
9) Опис
Падалка Д.В. є акцiонером ПАТ «ЮНЕКС БАНК». Члена Спостережної ради Банку,
обрано на посаду Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (Протокол №33
вiд 06.06.2016), реалiзує свої повноваження згiдно Законiв України, Нацiонального банку
України, iнших органiв державної влади, Статуту ПАТ "ЮНЕКС БАНК" та Положення
про Спостережну раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС
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БАНК". Член Спостережної ради приймає участь у засiданнях Спостережної ради, у
межах своїх повноважень представляє iнтереси Банку, спiльно у складi Спостережної ради
здiйснює контроль за реалiзацiєю рiшень Ради та планiв Банку; приймає участь у
пiдготовцi доповiдi та Звiту перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть
Спостережної ради, загальний стан Банку та вжитi заходи, спрямованi на досягнення мети
дiяльностi Банку; у межах своїх повноважень пiдтримує контакти з iншими органами та
посадовими особами Банку. Iншi повноваження члена Спостережної ради можуть бути
передбаченi Положенням про Спостережну раду та рiшеннями Загальних зборiв
акцiонерiв Банку. Оплата працi посадової особи здiйснювалась вiдповiдно до умов
договору, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
(Протокол №33 вiд 06.06.2016). В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi
за посадовi та корисливi злочини Падалка Д.В. не має. Загальний стаж роботи 34 роки.
Протягом останнiх п'яти рокiв Падалка Д.В. перебував на посадах: ТОВ «БФ Проект»заступник директора; ТОВ «ВIН-ПЕЛЕТА» - заступник генерального директора з
фiнансiв; ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» - керiвник проектiв та програм у сферi
матерiального виробництва; ФКД ПАТ «Iнпромбанк», м. Київ - начальник Управлiння
активно-пасивних операцiй; АТ «Концерн АВЕК i Ко», м. Харкiв - Вiце-Президент по
Перспективному плануванню та розвитку, Вiце-Президент по фiнансам. Станом на
31.12.2016 перебуває на посадi заступника директора ТОВ «БФ Проект», вул. Моiсеєва,
буд. 70, с. Мартусiвка, Борiспiльський р-н, Київськая обл., 08343.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернега Василь Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища юридична - Українська академiя внутрiшнiх справ, Київська вища школа МВС
СРСР iменi Ф.Е. Дзержинського
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» - головний фахiвець Департаменту безпеки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.06.2016 на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
9) Опис
Чернега В.П. акцiями ПАТ «ЮНЕКС БАНК» не володiє, є членом Спостережної ради незалежним директором. Члена Спостережної ради Банку, обрано на посаду Загальними
зборами акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (Протокол №33 вiд 06.06.2016), реалiзує свої
повноваження згiдно Законiв України, Нацiонального банку України, iнших органiв
державної влади, Статуту ПАТ "ЮНЕКС БАНК" та Положення про Спостережну раду
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ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК". Член Спостережної
ради приймає участь у засiданнях Спостережної ради, у межах своїх повноважень
представляє iнтереси Банку, спiльно у складi Спостережної ради здiйснює контроль за
реалiзацiєю рiшень Ради та планiв Банку; приймає участь у пiдготовцi доповiдi та Звiту
перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Спостережної ради, загальний стан
Банку та вжитi заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Банку; у межах своїх
повноважень пiдтримує контакти з iншими органами та посадовими особами Банку. Iншi
повноваження члена Спостережної ради можуть бути передбаченi Положенням про
Спостережну раду та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Банку. Оплата працi
посадової особи здiйснювалась вiдповiдно до умов договору, затвердженого Загальними
зборами акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (Протокол №33 вiд 06.06.2016). В натуральнiй
формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини Чернега В.П.
не має. Загальний стаж роботи 38рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Чернега В.П.
перебував на посадах: ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - член Спостережної ради; ПрАТ «СМАРТХОЛДИНГ» - головний фахiвець Департаменту безпеки; Мiнiстерство Внутрiшнiх Справ
України.Станом на 31.12.2016 посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких
iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дзiсь Наталiя Георгiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища економiчна, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi, вчений
ступiнь кандидата технiчних наук.
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.06.2016 на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
9) Опис
Дзiсь Н.Г. акцiями ПАТ «ЮНЕКС БАНК» не володiє, є представником акцiонера банку
ТОВ «ЧЕЛСI», код за ЄДРПОУ 32692795, яке володiє 290083237 простих iменних акцiй
Банку (99,3436% вiд статутного капiталу Банку). Члена Спостережної ради Банку, обрано
на посаду Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (Протокол №33 вiд
06.06.2016), реалiзує свої повноваження згiдно Законiв України, Нацiонального банку
України, iнших органiв державної влади, Статуту ПАТ "ЮНЕКС БАНК" та Положення
про Спостережну раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС
БАНК". Член Спостережної ради приймає участь у засiданнях Спостережної ради, у
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межах своїх повноважень представляє iнтереси Банку, спiльно у складi Спостережної ради
здiйснює контроль за реалiзацiєю рiшень Ради та планiв Банку; приймає участь у
пiдготовцi доповiдi та Звiту перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть
Спостережної ради, загальний стан Банку та вжитi заходи, спрямованi на досягнення мети
дiяльностi Банку; у межах своїх повноважень пiдтримує контакти з iншими органами та
посадовими особами Банку. Iншi повноваження члена Спостережної ради можуть бути
передбаченi Положенням про Спостережну раду та рiшеннями Загальних зборiв
акцiонерiв Банку. Оплата працi посадової особи здiйснювалась вiдповiдно до умов
договору, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
(Протокол №33 вiд 06.06.2016). В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi
за посадовi та корисливi злочини Дзiсь Н.Г. не має. Загальний стаж роботи 32 роки.
Протягом останнiх п'яти рокiв Дзiсь Н.Г. перебувала на посадi: ПАТ «ЮНЕКС БАНК» член Спостережної ради; ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - начальника вiддiлу внутрiшнього
аудиту. Станом на 31.12.2016 посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких
iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Виконуючий обов’язки Голови Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тiмофєєв Анатолiй Вадимович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища технiчна - Київський полiтехнiчний iнститут, вища економiчна - Київський
нацiональний економiчний унiверситет та ступiнь МВА - Київська бiзнес школа
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЮНЕКС БАНК"- заступник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.12.2014 на термiн до припинення повноважень
9) Опис
Тiмофєєва А.В. призначено на посаду виконуючого обов’язки Голови Правлiння ПАТ
«ЮНЕКС БАНК» рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» (Протокол №72 вiд 30 грудня 2014 року о 12-00
годинi.), погоджено Нацiональним Банком України на посаду виконуючого обов’язки
Голови Правлiння з 26 березня 2015 р. (Наказ № 33-26-01-о/с вiд 26.03.2015 р.)
Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, що здiйснює управлiння поточною
дiяльнiстю Банку, та здiйснює наступнi функцiї: представляє Банк у вiдносинах iз
державними, судовими та iншими органами України та iнших держав, iз пiдприємствами,
установами, органiзацiями будь-яких форм власностi i фiзичними особами в Українi та за
її межами; видає накази та розпорядження з питань дiяльностi Банку; вiдповiдно до
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чинного законодавства України про працю приймає на роботу та звiльняє з роботи
працiвникiв Банку, заохочує їх за успiхи в роботi, накладає стягнення за порушення
трудової та фiнансової дисциплiни; встановлює форми оплати працi працiвникiв Банку,
визначає розмiри основної та додаткової заробiтної плати (крiм членiв Правлiння Банку),
усiх видiв надбавок та доплат до заробiтної плати в межах, встановлених чинним
законодавством України та внутрiшнiми нормативними актами Банку; подає
Спостережнiй радi Банку пропозицiї щодо умов оплати працi i матерiального заохочення
членiв Правлiння Банку; затверджує умови оплати працi та матерiального заохочення
посадових осiб вiддiлень Банку; укладає вiд iменi Банку угоди (договори, контракти), у
тому числi зовнiшньоекономiчнi, у межах, визначених чинним законодавством України та
Статутом Банку; надає на пiдставi довiреностi право юридичним та фiзичним особам
виступати i здiйснювати, в межах вимог чинного законодавства України та Статуту Банку,
дiї вiд iменi Банку, укладати договори вiд iменi Банку; розподiляє обов'язки мiж членами
Правлiння Банку, в тому числi покладає обов'язки вiдповiдального працiвника Банку з
питань фiнансового монiторингу на одного з членiв Правлiння, погоджуючи кандидатуру
такого працiвника з Нацiональним банком України; вiдповiдає за виконання покладених
на Правлiння Банку обов'язкiв i завдань; вирiшує iншi питання поточної дiяльностi Банку.
Оплата працi посадової особи здiйснювалась вiдповiдно до трудового договору. В
натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не
має. Загальний стаж роботи – 21рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв: ПАТ «ЮНЕКС БАНК» заступник Голови Правлiння, радник Голови
Правлiння; ВАТ «Банк Руский Стандарт» - начальник Управлiння фiнансових ринкiв,
Член Правлiння; ВАТ «ВТБ Банк» - заступник начальника Казначейства Фiнансового
департаменту; ЗАТ «Внєшторгбанк (Україна)» - директор Казначейства; ВАТ
Комерцiйний банк «Хрещатик» - начальник Управлiння дилiнгу. Станом на
31.12.2016посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння з ризикiв, член Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Потужний Дмитро Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища економiчна - Київський унiверситет iменi Тараса Шевченка, Iнститут мiжнародних
вiдносин, Нацiональний авiацiйний унiверситет. Iнститут пiслядипломного навчання за
програмою «Дiлова мова»
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «КРИСТАЛБАНК» - директор Департаменту ризикiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
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02.07.2015 по 01 липня 2018 року
9) Опис
В зв’язку з введенням до органiзацiйної структури ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» посади заступника Голови Правлiння з ризикiв,
Рiшенням Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (протокол №16 вiд 01 липня 2015
року о 11-00 годинi.) призначено Потужного Дмитра Євгеновича, заступником Голови
Правлiння з ризикiв, членом Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за посадою.
Повноваження та обов’язки заступника Голови Правлiння з ризикiв: здiйснювати
органiзацiю та контроль роботи пiдлеглих пiдроздiлiв метою розвитку та вдосконалення
системи ризик менеджменту в Банку, пiдтримка та зменшення вже прийнятого на себе
Банком сукупного ризику на рiвнi, визначеному Банком вiдповiдно до стратегiчних задач
Банку. Забеспечення максимальної схоронностi активiв капiталу на основi мiнiмiзацiї
схильностi до ризикiв, якi можуть призвести до несподiваних втрат. Виконання функцiй
члена Правлiння у вiдповiдностi iз положенням про Правлiння Банку. Оплата працi
посадової особи здiйснювалась вiдповiдно до трудового договору. В натуральнiй формi
винагорода не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж
роботи – 17 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ
«КРИСТАЛБАНК» - директор Департаменту ризикiв; ПАТ «БАНК ФОРУМ» - директор
Департаменту кредитних ризикiв корпоративного бiзнесу, директор Департаменту
кредитних ризикiв, директор Департаменту управлiння ризиками; АКБ «Юнекс»
(12.01.2011 перейменовано ПАТ «ЮНЕКС БАНК») - радник Голови Правлiння, начальник
управлiння кредитування корпоративних клiєнтiв. Станом на 31.12.2016 посадова особа не
працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер, Член Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шачек Тетяна Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища економiчна. Донецький державний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АКБ "Юнекс", заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.10.2012 по 29 жовтня 2018 року
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи: здiйснювати свою дiяльнiсть в iнтересах
Банку, його клiєнтiв, дiяти добросовiсно; очолювати визначений напрям роботи Банку у
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вiдповiдностi до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Посадова особа здiйснює
виконання обов'язкiв головного бухгалтера вiдповiдно до Законiв України, нормативноправових актiв Нацiонального банку України, Статуту Банку, посадової iнструкцiї, iнших
нормативно-правових актiв та внутрiшнiх документiв Банку. Повноваження та обов’язки
посадової особи: здiйснення органiзацiї бухгалтерського облiку дiяльностi Банку;
визначення облiкової полiтики Банку на пiдставi правил, встановлених Нацiональним
банком України згiдно з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi; забезпечення
встановлення та пiдтримки єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку операцiй
Банку вiдповiдно до внутрiшньої облiкової полiтики, органiзацiї внутрiшньобанкiвського
контролю, органiзацiя та контроль згiдно з внутрiшнiми розпорядчими документами щодо
розподiлу обов’язкiв складання, контролю та надання щоденної, декадної, щомiсячної,
квартальної та рiчної фiнансової та статистичної звiтностi за формами, встановленими
НБУ, органами статистики, податковими органам, фондами, iншими контролюючими
органами; розроблення системи та форми внутрiшнього господарського облiку, звiтностi i
контролю господарських операцiй; органiзацiя контролю правильностi нарахування та
своєчасного перерахування податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв; iншi
обов'язки, пов'язанi iз забезпеченням органiзацiї бухгалтерського облiку дiяльностi Банку,
визначенi Посадовою iнструкцiєю. Оплата працi посадової особи здiйснювалась
вiдповiдно до трудового договору. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. З
30.10.2012 введено до складу Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК» Шачек Т.В. - Головного
бухгалтера ПАТ «ЮНЕКС БАНК» на пiдставi Рiшення Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС
БАНК» (протокол №63 вiд 29.10.2012, о 12-00 год.). Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не
має. Загальний стаж роботи – 22 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх
п'яти рокiв: ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - головний бухгалтер. Станом на 31.12.2016 посадова
особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
начальник Управлiння фiнансового монiторингу, член Правлiння, вiдповiдальний
працiвник за проведення
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ластенко Єгор Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1986
5) освіта**
Вища економiчна, Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi В.Гетьмана.
Вища юридична, Нацiональний унiверситет державної податкової служби України.
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», начальник вiддiлу управлiння ризиками легалiзацiї незаконних
доходiв Управлiння фiнансового монiторингу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.01.2016 до припинення повноважень
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9) Опис
Вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу в ПАТ «ЮНЕКС
БАНК», (начальник управлiння фiнансового монiторiнгу), який очолює
внутрiшньобанкiвську систему запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних
злочинним шляхом, є членом Правлiння Банку за посадою.
Посадова особа виконує свої обов'язки вiдповiдно до вимог чинного законодавства
України, Статуту Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України,
Положення про Правлiння ПАТ "ЮНЕКС БАНК", рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та
Спостережної ради Банку та посадової iнструкцiї, затвердженої Правлiнням Банку.
Повноваження та обов`язки посадової особи: здiйснювати свою дiяльнiсть в iнтересах
Банку, його клiєнтiв, дiяти добросовiсно; очолювати визначений напрям роботи Банку у
вiдповiдностi до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння та спрямовувати дiяльнiсть
пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв Банку; контролювати пiдготовку i своєчасне
виконання завдань в межах питань, що вiдносяться до повноважень окремого члена
Правлiння; в межах своїх повноважень забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв
акцiонерiв та Спостережної ради Банку, вимог законодавчих та пiдзаконних нормативноправових актiв України в сферi кредитування, розрахунково-касового обслуговування,
зберiгання грошей та iнших матерiальних цiнностей, внутрiшнього контролю,
зовнiшньоекономiчної дiяльностi, роботи з цiнними паперами, якiсного забезпечення
iнтересiв клiєнтiв, а також забезпечувати виконання iнших завдань поточної дiяльностi
Банку; надавати звiти про проведену роботу Зборам та Радi Банку у порядку, визначеному
Статутом Банку, та/або на вимогу вказаних органiв; дотримуватися всiх встановлених у
Банку правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження банкiвської таємницi,
iнформацiї з обмеженим доступом, iнформацiйної полiтики; iншi обов'язки, пов'язанi iз
забезпеченням поточної дiяльностi Банку. Оплата працi посадової особи здiйснювалась
вiдповiдно до трудового договору. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi
за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи –9 рокiв. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - начальник
управлiння фiнансового монiторингу, начальник вiддiлу управлiння ризиками легалiзацiї
незаконних доходiв. Станом на 31.12.2016 посадова особа не працює та не займає посад на
будь-яких iнших пiдприємствах. Призначення на посаду Члена Правлiння вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу в ПАТ «ЮНЕКС
БАНК» з 21.01.2016 здiйснено згiдно Рiшення Спостережної ради Банку (протокол № 03
вiд 20.01.2016), яким було припинено повноваження члена Правлiння ПАТ «ЮНЕКС
БАНК», вiдповiдального працiвника з фiнансового монiторингу ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
Кiвака Олексiя Володимировича (дозвiл на розкриття паспортних даних не надано).
Пiдставою прийняття рiшення була заява Кiвака Олексiя Володимировича про звiльнення
за власнiм бажанням з посади начальника Управлiння фiнансового монiторингу.
Частка, якою володiє Кiвак О.В. в статутному капiталi ПАТ «ЮНЕКС БАНК» складає
0,00%, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Повноваження
члена Правлiння, вiдповiдального працiвника з фiнансового монiторингу ПАТ «ЮНЕКС
БАНК» - Кiвак О.В. виконував з 12 серпня 2009 року по 20 сiчня 2016 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
директор Департаменту розвитку бiзнесу, член Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Довгальська Ганна Владиславiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
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4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища економiчна - Українська академiя банкiвської справи Нацiонального банку України .
Днiпропетровський нацiональний унiверситет.
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
КБ «Приватбанк» заступник начальника Департаменту проектних менеджеров
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.12.2016 на 1(один) рiк
9) Опис
На пiдставi Рiшення Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», (протокол №46 вiд 27 грудня 2016 року о (об) 11-00 годинi.) директора
Департаменту розвитку бiзнесу Довгальську Ганну Владиславiвну було введено до складу
Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК» з 27 грудня 2016 року. Посадова особа виконує свої
обов'язки вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку,
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Положення про Правлiння
ПАТ "ЮНЕКС БАНК", рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної ради Банку та
посадової iнструкцiї, затвердженої Правлiнням Банку. Повноваження та обов`язки
посадової особи: здiйснювати свою дiяльнiсть в iнтересах Банку, його клiєнтiв, дiяти
добросовiсно; очолювати визначений напрям роботи Банку у вiдповiдностi до розподiлу
обов'язкiв мiж членами Правлiння та спрямовувати дiяльнiсть пiдпорядкованих
структурних пiдроздiлiв Банку; контролювати пiдготовку i своєчасне виконання завдань в
межах питань, що вiдносяться до повноважень окремого члена Правлiння; в межах своїх
повноважень забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та
Спостережної ради Банку, вимог законодавчих та пiдзаконних нормативно-правових актiв
України в сферi кредитування, розрахунково-касового обслуговування, зберiгання грошей
та iнших матерiальних цiнностей, внутрiшнього контролю, зовнiшньоекономiчної
дiяльностi, роботи з цiнними паперами, якiсного забезпечення iнтересiв клiєнтiв, а також
забезпечувати виконання iнших завдань поточної дiяльностi Банку; надавати звiти про
проведену роботу Зборам та Радi Банку у порядку, визначеному Статутом Банку, та/або на
вимогу вказаних органiв; дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз
режимом обiгу, безпеки та збереження банкiвської таємницi, iнформацiї з обмеженим
доступом, iнформацiйної полiтики; iншi обов'язки, пов'язанi iз забезпеченням поточної
дiяльностi Банку. Оплата працi посадової особи здiйснювалась вiдповiдно до трудового
договору. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi
злочини не має. Загальний стаж роботи –15 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа
протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Директор Департаменту розвитку
бiзнесу; ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
«ПРИВАТБАНК»: заступник - начальник Департаменту проектних менеджерiв; заступник
- керiвник департаменту Департаменту проектних менеджерiв; директор департаменту
Департаменту органiзацiї продажiв у вiддiленнях малого формату. Станом на 31.12.2016
посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
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начальник Управлiння продажiв роздрiбного бiзнесу, член Правлiння ПАТ «ЮНЕКС
БАНК»
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Курило Вадим Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища юридична, Харкiвський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ. Вища,
Сумськiй державний унiверситет.
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ КБ «Дельта» начальник управлiння регiональної мережi Слобожанського району
департаменту продажу та розвитку регiональної мережi.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.12.2016 на 1(один) рiк
9) Опис
На пiдставi Рiшення Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», (протокол №46 вiд 27 грудня 2016 року о 11-00 годинi.) начальника
Управлiння продажiв роздрiбного бiзнесу Курила Вадима Михайловича введено до складу
Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК» з 27 грудня 2016 року. Посадова особа виконує свої
обов'язки вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку,
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Положення про Правлiння
ПАТ "ЮНЕКС БАНК", рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Спостережної ради Банку та
посадової iнструкцiї, затвердженої Правлiнням Банку. Повноваження та обов`язки
посадової особи: здiйснювати свою дiяльнiсть в iнтересах Банку, його клiєнтiв, дiяти
добросовiсно; очолювати визначений напрям роботи Банку у вiдповiдностi до розподiлу
обов'язкiв мiж членами Правлiння та спрямовувати дiяльнiсть пiдпорядкованих
структурних пiдроздiлiв Банку; контролювати пiдготовку i своєчасне виконання завдань в
межах питань, що вiдносяться до повноважень окремого члена Правлiння; в межах своїх
повноважень забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та
Спостережної ради Банку, вимог законодавчих та пiдзаконних нормативно-правових актiв
України в сферi кредитування, розрахунково-касового обслуговування, зберiгання грошей
та iнших матерiальних цiнностей, внутрiшнього контролю, зовнiшньоекономiчної
дiяльностi, роботи з цiнними паперами, якiсного забезпечення iнтересiв клiєнтiв, а також
забезпечувати виконання iнших завдань поточної дiяльностi Банку; надавати звiти про
проведену роботу Зборам та Радi Банку у порядку, визначеному Статутом Банку, та/або на
вимогу вказаних органiв; дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов'язаних iз
режимом обiгу, безпеки та збереження банкiвської таємницi, iнформацiї з обмеженим
доступом, iнформацiйної полiтики; iншi обов'язки, пов'язанi iз забезпеченням поточної
дiяльностi Банку. Оплата працi посадової особи здiйснювалась вiдповiдно до трудового
договору. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi
злочини не має. Загальний стаж роботи –17 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа
протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - начальник Управлiння продажiв
роздрiбного бiзнесу); ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛЬТА БАНК» 18

начальник управлiння регiональної мережi Слобожанського регiону департаменту
продажу та розвитку регiональної мережi; начальник управлiння регiональної мережi
Сумського регiону дирекцiї Центральної регiональної мережi департаменту продажу та
розвитку регiональної мережi. Станом на 31.12.2016 посадова особа не працює та не
займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бойченко Жанна Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища економiчна - Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. В.Гетьмана
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Фiнокс", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.06.2016 до наступних рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
9) Опис
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається Загальними зборами акцiонерiв Банку. У своїй
дiяльностi Голова Ревiзiйної комiсiї дотримується Законiв України, нормативно-правових
актiв Нацiонального банку України, iнших органiв державної влади, Статуту ПАТ
«ЮНЕКС БАНК», Положення про Ревiзiйну комiсiю, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв
Банку. Голова Ревiзiйної комiсiї органiзовує роботу Комiсiї, контролює у межах своїх
повноважень дотримання Банком чинного законодавства України, включаючи
нормативно-правовi акти Нацiонального банку України; доповiдає Загальним зборам
акцiонерiв та/або Спостережнiй радi Банку про результати проведених ревiзiй та
перевiрок; на засiданнях Ревiзiйної комiсiї спiльно з членами Комiсiї розглядає звiти
внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам
акцiонерiв; готує висновки до звiтiв i балансу Банку; виносить на розгляд Загальних зборiв
акцiонерiв та/або Спостережної ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених
до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку
та захисту iнтересiв клiєнтiв; залучає, у разi необхiдностi, до проведення ревiзiй та
перевiрок зовнiшнiх i внутрiшнiх експертiв та аудиторiв; встановлює факти порушення
чинного законодавства України пiд час провадження фiнансового-господарської
дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання
звiтностi. Голова Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь iз правом дорадчого голосу
в Загальних зборах акцiонерiв Банку, в засiданнях Спостережної ради Банку та Правлiння
Банку. Посадова особа здiйснює виконання своїх повноважень та обов'язкiв без отримання
винагороди. Обрання на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї здiйснено згiдно з рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (Протокол №33 вiд 06.06.2016).
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Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi
за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи – 23 роки. Iншi посади,
якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «Джером Секьюритиз» головний бухгалтер. Станом на 31.12.2016 перебуває на посадi головного бухгалтера ТОВ
«Джером Секьюритиз» вул. Iгорiвська, буд. 7a, м. Київ, 04070.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серьогiна Ольга Афанасiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Вища технiчна - Криворiзьський гiрнiчо-рудний iнститут
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦIЙНЕ БЮРО» - головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.06.2016 до наступних рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
9) Опис
Член Ревiзiйної комiсiї обирається Загальними зборами акцiонерiв Банку. У своїй
дiяльностi член Ревiзiйної комiсiї дотримується Законiв України, нормативно-правових
актiв Нацiонального банку України, iнших органiв державної влади, Статуту Банку,
Положення про Ревiзiйну комiсiю, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку. Член
Ревiзiйної комiсiї контролює у межах своїх повноважень дотримання Банком чинного
законодавства України, включаючи нормативно-правовi акти Нацiонального банку
України; на засiданнях Ревiзiйної комiсiї у складi Комiсiї приймає участь у розглядi звiтiв
внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та пiдготовцi вiдповiдних пропозицiй Загальним зборам
акцiонерiв; приймає участь у пiдготовцi висновкiв до звiтiв i балансу Банку; у винесеннi
на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та/або Спостережної ради Банку пропозицiй щодо
будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової
безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; у межах своєї компетенцiї
встановлює факти порушення чинного законодавства України пiд час провадження
фiнансового-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення
бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Член Ревiзiйної комiсiї має право брати
участь iз правом дорадчого голосу в Загальних зборах акцiонерiв Банку, у засiданнях
Спостережної ради Банку та Правлiння Банку. Посадова особа здiйснює виконання своїх
повноважень та обов'язкiв без отримання винагороди. Обрання на посаду члена Ревiзiйної
комiсiї здiйснено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
(Протокол №33 вiд 06.06.2016). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж
роботи - 43 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ
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«ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦIЙНЕ БЮРО» - головний бухгалтер.Станом на 31.12.2016 перебуває
на посадi головного бухгалтера ТОВ «ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦIЙНЕ БЮРО», вул. Димитрова,
буд. 61, прим. 38. м. Кривий Рiг, Днiпропетровська область, 50027.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дегтярьов Максим Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища економiчна - Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. В.Гетьмана
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдинг» - начальник вiддiлу методологiї
бухгалтерського облiку та звiтностi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.06.2016 до наступних рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
9) Опис
Член Ревiзiйної комiсiї обирається Загальними зборами акцiонерiв Банку. У своїй
дiяльностi член Ревiзiйної комiсiї дотримується Законiв України, нормативно-правових
актiв Нацiонального банку України, iнших органiв державної влади, Статуту Банку,
Положення про Ревiзiйну комiсiю, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку. Член
Ревiзiйної комiсiї контролює у межах своїх повноважень дотримання Банком чинного
законодавства України, включаючи нормативно-правовi акти Нацiонального банку
України; на засiданнях Ревiзiйної комiсiї у складi Комiсiї приймає участь у розглядi звiтiв
внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та пiдготовцi вiдповiдних пропозицiй Загальним зборам
акцiонерiв; приймає участь у пiдготовцi висновкiв до звiтiв i балансу Банку; у винесеннi
на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та/або Спостережної ради Банку пропозицiй щодо
будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової
безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; у межах своєї компетенцiї
встановлює факти порушення чинного законодавства України пiд час провадження
фiнансового-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення
бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Член Ревiзiйної комiсiї має право брати
участь iз правом дорадчого голосу в Загальних зборах акцiонерiв Банку, у засiданнях
Спостережної ради Банку та Правлiння Банку. Посадова особа здiйснює виконання своїх
повноважень та обов'язкiв без отримання винагороди. Обрання на посаду члена Ревiзiйної
комiсiї здiйснено згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
(Протокол №33 вiд 06.06.2016). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж
роботи - 26 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ
«Смарт-Холдинг» - начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi; ТОВ
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«Девелопмент Констракшн Холдинг» - начальник вiддiлу методологiї бухгалтерського
облiку та звiтностi.Станом на 31.12.2016 перебуває на посадi начальника вiддiлу
бухгалтерського облiку та звiтностi ПрАТ «СМАРТ ХОЛДИНГ», вул. Iгорiвська, буд. 7a,
м. Київ, 04070.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1

Паспорт
Кількість за видами акцій
ні дані
фізичної
особи
Прізвище,
(серія,
ім'я, по
Від
номер,
батькові
загально
дата
посадової
ї
видачі, Кількіс
привілейов
особи або
кількост прос прості на
орган, ть акцій
ті
привілейов
ані на
повне
і акцій
пред'явни
який
(штук)
імен
ані іменні пред'явник
найменуван
(у
ка
видав)*
ні
а
ня
відсотка
або код
юридичної
х)
за
особи
ЄДРПО
У
юридичн
ої особи
2

4

5

6

7

8

9

Голова
Спостережн
Дзятко
ої ради ПАТ
Дмитро
«ЮНЕКС Ярославович
БАНК»

1

0.000000
34

1

0

0

0

Член
Спостережн
ої ради ПАТ
«ЮНЕКС
БАНК»

Просенюк
Сергiй
Миколайови
ч

0

0

0

0

0

0

Член
Падалка
Спостережн
Дмитро
ої ради ПАТ
Володимиров
«ЮНЕКС
ич
БАНК»

1

0.000000
34

1

0

0

0

Член
Спостережн
ої ради ПАТ
«ЮНЕКС
БАНК»

0

0

0

0

0

0

Член
Спостережн
Дзiсь Наталiя
ої ради ПАТ
Георгiївна
«ЮНЕКС
БАНК»

0

0

0

0

0

0

Виконуючий
обов’язки
Голови
Правлiння
ПАТ
«ЮНЕКС
БАНК»

0

0

0

0

0

0

Чернега
Василь
Павлович

Тiмофєєв
Анатолiй
Вадимович

3
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Заступник
Голови
Правлiння з
ризикiв,
член
Правлiння
ПАТ
«ЮНЕКС
БАНК»

Потужний
Дмитро
Євгенович

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер,
Член
Правлiння
ПАТ
«ЮНЕКС
БАНК»

Шачек
Тетяна
Володимирiв
на

0

0

0

0

0

0

Член
Правлiння,
вiдповiдальн
ий
Ластенко
працiвник за
Єгор
проведення
Олександров
фiнансового
ич
монiторингу
в ПАТ
«ЮНЕКС
БАНК»

0

0

0

0

0

0

директор
Департамент
у розвитку Довгальська
бiзнесу, член
Ганна
Правлiння Владиславiвн
ПАТ
а
«ЮНЕКС
БАНК»

0

0

0

0

0

0

начальник
Управлiння
продажiв
роздрiбного
Курило
бiзнесу, член
Вадим
Правлiння Михайлович
ПАТ
«ЮНЕКС
БАНК»

0

0

0

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї ПАТ
«ЮНЕКС
БАНК»

Бойченко
Жанна
Iванiвна

1

0.000000
34

1

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї ПАТ
«ЮНЕКС
БАНК»

Серьогiна
Ольга
Афанасiївна

0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї ПАТ
«ЮНЕКС
БАНК»

Дегтярьов
Максим
Валерiйович

0

0

0

0

0

0

3

0.000001
02

3

0

0

0

Усього
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* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій
емітента
Від
загаль
ної
Найменува
Кількі
Код за
кілько
ння
Місцезнаход
сть
ЄДРП
сті
юридичної
ження
акцій
ОУ
акцій
особи
(штук)
(у
відсотк
ах)

Від
Кількість за видами акцій
загальн
ої
кількос
прості
привілейо
ті
привілейо
прості
на
вані на
голосую
вані
іменні
пред'явн
пред'явни
чих
іменні
ика
ка
акцій (у
відсотка
х)

50065
Товариство
Україна
з
Дніпропетров
обмеженою 326927
290083
290083
ська н/д мiсто
99.3436 99.3545
вiдповiдаль
95
237
237
Кривий Рiг
нiстю
вул.Революцi
"ЧЕЛСI"
йна, буд. 17

Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи*

Серія, номер, дата
видачі паспорта,
найменування
органу, який видав
паспорт**

Від
загаль
ної
Кількі
кілько
сть
сті
акцій
акцій
(штук)
(у
відсотк
ах)

0

0

0

Від
Кількість за видами акцій
загальн
ої
кількос
прості
привілейо
ті
привілейо
на
вані на
голосую прості
вані
іменні
пред'явн
пред'явни
чих
іменні
ика
ка
акцій (у
відсотка
х)

Усього 290083 99.3436 99.3545 290083
237
237

0

0

0

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
15.04.2016
99.3436
Перелiк питань, рiшення з яких прийнятi загальними зборами: 1. Обрання складу Лiчильної
комiсiї. 2. Прийняття рiшень з питань порядку (регламенту) проведення Зборiв. 3. Розгляд
звiту Правлiння Банку про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку в 2015 роцi, прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Банку. 4. Розгляд звiту Спостережної ради
Банку за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради. 5.
Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Банку за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту Банку за 2015 рiк. Затвердження
заходiв за результатами розгляду висновкiв зовнiшньої аудиторської фiрми щодо перевiрки
фiнансової звiтностi Банку за 2015 рiк. 7. Покриття збиткiв та розподiл прибутку Банку за
2015 рiк. 8. Попереднє схвалення значних правочинiв, що можуть вчинятися Банком
протягом року.
По першому питанню порядку денного одноголосно вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у
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складi: Голови комiсiї - начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту Банку - Дзiсь Наталiї
Георгiївни, секретаря комiсiї - головного юрисконсульта юридичного управлiння Банку Личак Свiтлани Вiкторiвни. По другому питанню порядку денного одноголосно вирiшили:
Прийняти запропоноване: основнi доповiдi при обговореннi питань порядку денного – до 20
хвилин; спiвдоповiдь – до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 7 хвилин; вiдповiдi на
запитання - до 3 хвилин. Через кожнi 2 години роботи Загальних зборiв – перерва до 30
хвилин. В ходi Загальних Зборiв може бути оголошено перерву на нiч до наступного дня.
Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах. Заяви для надання
слова по питанням порядку денного надавати письмово Секретарю зборiв, який буде
проводити їх реєстрацiю та складати список виступаючих по кожному питанню в порядку
надходження заяв. Питання до доповiдачiв i спiвдоповiдачiв подавати письмово Секретарю
зборiв. Питання, якi будуть подаватися до секретаря, повиннi бути пiдписаними. Питання
подавати тiльки по питаннях порядку денного. Виступаючим в обговореннях питань не
задавати. Порядок голосування на зборах з питань порядку денного: голосування з
використанням бюлетенiв для голосування. Порядок голосування по процедурним
питанням: голосування вiдкрите, шляхом пiдняття реєстрацiйних карток. По третьому
питанню порядку денного (пропозицiя внесена в.о. Голови Правлiння Тiмофєєвим А.В.)
одноголосно вирiшили: Затвердити Звiт Правлiння Банку про фiнансово-господарську
дiяльнiсть Банку в 2015 роцi. Визнати роботу Правлiння Банку за перiод з 01.01.2015 по
31.12.2015 задовiльною. По четвертому питанню порядку денного (пропозицiя внесена
Головою Спостережної ради Банку Дзятко Д.Я.) одноголосно вирiшили: Затвердити Звiт
Спостережної ради Банку за 2015 рiк та визнати роботу Спостережної ради Банку за перiод з
01.01.2015 по 31.12.2015 задовiльною. По п’ятому питанню порядку денного (пропозицiя
внесена Головою Ревiзiйної комiсiї Бойченко Ж.I.) одноголосно вирiшили: Затвердити Звiт
та Висновок Ревiзiйної комiсiї банку щодо достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi Банку за
2015рiк. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї Банку за перiод з 01.01.2015 по 31.12.2015
задовiльною. По шостому питанню порядку денного (пропозицiя внесена в.о. Голови
Правлiння Тiмофєєвим А.В.) одноголосно вирiшили: Затвердити рiчний фiнансовий звiт
Банку за 2015 рiк. Затвердити наступний план заходiв за результатами розгляду
аудиторського звiту та висновку: 1.Правлiнню ПАТ «ЮНЕКС БАНК» з метою приведення
нормативiв кредитного ризику Н7 та Н9 до нормативного значення забезпечити дотримання
погодженого з НБУ графiку входження до нормативних значень. 2. Для зменшення ризику
лiквiдностi Правлiнню ПАТ «ЮНЕКС БАНК» в подальшому контролювати розриви
лiквiдностi у перiодах «До запитання та до 1 мiсяця» та «1-3 мiсяцi» та удосконалити
систему оцiнювання банкiвських ризикiв. 3.Пiдроздiлу внутрiшнього аудиту продовжити
здiйснювати поглиблений аналiз банкiвських ризикiв та процедур внутрiшнього контролю.
По сьомому питанню порядку денного (пропозицiя внесена в.о. Голови Правлiння
Тiмофєєвим А.В.) одноголосно вирiшили: У зв`язку iз вiдсутнiстю достатнiх джерел,
покриття збитку що вiдображений за регiстрами бухгалтерського облiку та згiдно вимог
мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi у 2015 роцi у розмiрi 70 043 735,99 грн.
(сiмдесят мiльйонiв сорок три тисячi сiмсот тридцять п’ять гривень 99 коп.) не здiйснювати;
питання про визначення порядку покриття збиткiв винести на розгляд чергових Загальних
зборiв акцiонерiв Банку в 2017 роцi. По восьмому питанню порядку денного (рiшення
приймалося бiльш, як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв Банку вiд їх загальної кiлькостi)
(пропозицiя внесена в.о. Голови Правлiння Тiмофєєвим А.В.) одноголосно вирiшили:
Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв: щодо залучення Банком
коштiв; щодо розмiщення Банком коштiв; щодо фiнансування пiд вiдступлення права
грошової вимоги (факторинг); щодо вiдступлення прав вимог; щодо переведення боргу;
щодо передачi в заставу (iпотеку) майна Банка, що можуть вчинятися Банком, в перiод з
01.05.2016 по 30.04.2017 за умови попереднього погодження такого правочину
Спостережною радою Банку. Гранична сукупна вартiсть за такими правочинами не може
перевищувати 200 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**
Опис

чергові

позачергові
X
06.06.2016
99.3436

Перелiк питань, винесених на голосування: 1. Обрання складу Лiчильної комiсiї. 2.
Прийняття рiшень з питань порядку (регламенту) проведення Зборiв. 3. Внесення та

25

затвердження змiн до Статуту Банку. Визначення уповноваженої особи для пiдписання та
державної реєстрацiї змiн до Статуту Банку. 4. Внесення змiн до внутрiшнiх положень
Банку. 5. Припинення повноважень Голови та членiв Спостережної ради Банку. 6.
Визначення кiлькiсного складу Спостережної ради Банку. 7. Обрання Спостережної ради
Банку. 8. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної ради
Банку (в т.ч. встановлення розмiру їх винагороди). Обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з членами Спостережної ради Банку. 9. Припинення повноважень
Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку. 10. Обрання Ревiзiйної комiсiї Банку. 11.
Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Банку (в т.ч.
встановлення розмiру їх винагороди). Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Банку.
По першому питанню порядку денного одноголосно вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у
складi: Голови комiсiї - начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту Банку - Дзiсь Наталiї
Георгiївни, секретаря комiсiї - головного юрисконсульта юридичного управлiння Банку Личак Свiтлани Вiкторiвни. По другому питанню порядку денного одноголосно вирiшили:
Прийняти запропоноване: основнi доповiдi при обговореннi питань порядку денного – до 20
хвилин; спiвдоповiдь – до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 7 хвилин; вiдповiдi на
запитання - до 3 хвилин. Через кожнi 2 години роботи Загальних зборiв – перерва до 30
хвилин. В ходi Загальних Зборiв може бути оголошено перерву на нiч до наступного дня.
Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах. В ходi Загальних
Зборiв може бути оголошено змiна черговостi розгляду питань порядку денного. Рiшення
про змiну черговостi розгляду питань порядку денного приймається не менше трьома
чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах Заяви для
надання слова по питанням порядку денного надавати письмово Секретарю зборiв, який
буде проводити їх реєстрацiю та складати список виступаючих по кожному питанню в
порядку надходження заяв. Питання до доповiдачiв i спiвдоповiдачiв подавати письмово
Секретарю зборiв. Питання, якi будуть подаватися до секретаря, повиннi бути пiдписаними.
Питання подавати тiльки по питаннях порядку денного. Виступаючим в обговореннях
питань не задавати. Порядок голосування на зборах з питань порядку денного: голосування з
використанням бюлетенiв для голосування. Порядок голосування по процедурним
питанням: голосування вiдкрите, шляхом пiдняття реєстрацiйних карток. По третьому
питанню порядку денного (пропозицiя внесена в.о. Голови Правлiння Тiмофєєвим А.В.)
одноголосно вирiшили: Внести Змiни до Статуту Банку шляхом викладення Статуту у новiй
редакцiї. Визначити уповноваженою особою для пiдписання та державної реєстрацiї нової
редакцiї Статуту Банку - виконуючого обов’язки Голови Правлiння Банку - Тiмофєєва
Анатолiя Вадимовича. По четвертому питанню порядку денного (пропозицiя внесена в.о.
Голови Правлiння Тiмофєєвим А.В.) одноголосно вирiшили: Внести змiни до внутрiшнiх
положень Банку, а саме: Положення про Спостережну раду ПАТ «ЮНЕКС БАНК»,
Положення про Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК», Положення про Загальнi збори
акцiонерiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК», Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «ЮНЕКС
БАНК», Кодекс корпоративного управлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК», затвердивши такi змiни
шляхом викладення цих внутрiшнiх положень Банку у нових редакцiях та пiдписання їх
виконуючим обов’язки Голови Правлiння Банку - Тiмофєєвим Анатолiєм Вадимовичем. По
п’ятому питанню порядку денного одноголосно вирiшили: З 06 червня 2016 року
достроково припинити повноваження членiв Спостережної ради, а саме: Дзятко Дмитра
Ярославовича - Голови Спостережної ради Банку; Молодецької Олени Миколаївни, Падалки
Дмитра Володимировича, Чернеги Василя Павловича, Просенюка Сергiя Миколайовича членiв Спостережної ради Банку. По шостому питанню порядку денного одноголосно
вирiшили: Встановити кiлькiсний склад Спостережної ради Банку у кiлькостi 5 (п’яти) осiб.
По сьомому питанню порядку денного шляхом кумулятивного голосування до складу
Спостережної Ради Банку, що приступить до виконання своїх повноважень з 06.06.2016 на
строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв Банку обранi: Дзятко Дмитро Ярославович –
акцiонер Банку; Падалка Дмитро Володимирович - акцiонер Банку; Дзiсь Наталiя Георгiївна
– представник акцiонера банку ТОВ «ЧЕЛСI», код за ЄДРПОУ 32692795, яке володiє
290083237 простих iменних акцiй Банку (99,3436% вiд статутного капiталу Банку), Чернега
Василь Павлович - на посаду члена Спостережної ради - незалежного директора; Просенюк
Сергiй Миколайович - на посаду члена Спостережної ради - незалежного директора. Також,
одноголосно вирiшили обрати Головою Спостережної ради Банку Дзятка Дмитра
Ярославовича. По восьмому питанню порядку денного одноголосно вирiшили: Затвердити
умови договорiв, що укладатимуться з членами та Головою Спостережної ради Банку та
встановити розмiр їх винагороди на рiвнi визначеному у проектах договорiв (проекти
договорiв з членами та Головою Спостережної ради Банку додаються). Обрати
уповноваженою особою для пiдписання договорiв з членами та Головою Спостережної ради
Банку - виконуючого обов’язки Голови Правлiння Банку - Тiмофєєва Анатолiя Вадимовича.
По дев’ятому питанню порядку денного одноголосно вирiшили: З 06.06.2016 припинити

26

повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, а саме:, Бойченко Жанни Iванiвни - Голови
Ревiзiйної комiсiї Банку; Серьогiної Ольги Афанасiївни - члена Ревiзiйної комiсiї Банку;
Дегтярьова Максима Валерiйовича - члена Ревiзiйної комiсiї Банку. По десятому питанню
порядку денного шляхом кумулятивного голосування до складу Ревiзiйної комiсiї Банку, що
приступить до виконання своїх повноважень з 06.06.2016 на строк до наступних рiчних
зборiв акцiонерiв Банку обранi: Бойченко Жанна Iванiвна, Серьогiна Ольга Афанасiївна,
Дегтярьов Максим Валерiйович. Також, одноголосно вирiшили обрати Головою Ревiзiйної
комiсiї Банку Бойченко Жанну Iванiвну. По одинадцятому питанню порядку денного
одноголосно вирiшили з членами Ревiзiйної комiсiї Банку договори не укладати. З питань
обрання членiв Спостережної ради та членiв Ревiзiйної комiсiї пропозицiї стосовно
кандидатiв були наданi акцiонерами Банку, а саме: ТОВ «ЧЕЛСI», ТОВ «ДЖЕРОМ
СЕКЬЮРИТИЗ», ТОВ «ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦIЙНЕ БЮРО».

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Аудиторська фiрма ТОВ "Iнтер-аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30634365

Місцезнаходження

01023 Україна м. Київ н/д мiсто Київ б-р Л. Українки, буд. 10, к.
61

Номер ліцензії або іншого документа на 2248
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(044)501-15-11

Факс

(044)501-64-67

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi та
консультативнi послуги емiтенту

Опис

Аудиторська фiрма ТОВ "Iнтер-аудит" має: Свiдоцтво про
внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi вiд
26.01.2001 р. №2248 (продовжено рiшенням Аудиторської
палати України вiд 24.09.15 р. №315/3 - до 24.09.20р.);
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських
фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв вiд 30.11.2015, реєстрацiйний
номер 316 Серiя П № 000316 (строком дiї до 24.09.20р.);
Сертифiкат аудитора банкiв Аудиторської палати України
№0019 (термiн чинностi продовжено Рiшенням Аудиторської
палати України вiд 24.12.2014 № 304/2 - до 01.01.20); Свiдоцтво
Нацiонального банку України про включення до Реєстру
аудиторських фiрм, якi мають право на проведення
аудиторських перевiрок банкiв № 0000007 (строк дiї рiшенням
Комiтету з питань аудиту банкiв вiд 17.09.2012 р. № 39 - до
17.09.17).

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

Рейтингове агентство «IBI-Рейтинг»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33262696

Місцезнаходження

03680 Україна м. Київ н/д мiсто Київ вул. Антоновича, буд.172,
оф.1014
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Номер ліцензії або іншого документа на 3
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

12.04.2010

Міжміський код та телефон

(44) 362-90-84

Факс

(44) 521-20-15

Вид діяльності

Визначення кредитних рейтингiв пiдприємствам, банкам,
страховим компанiям, органам мiсцевого самоврядування за
Нацiональною рейтинговою шкалою

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рейтингове
агентство «IBI-Рейтинг» здiйснює визначення кредитного
рейтингу емiтента на пiдставi Договору № В-20131206-UNXB01 вiд 06.12.2013р. та Угоди №1 вiд 31.03.2016р. про замiну
сторони договору.

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЖЕРОМ
СЕКЬЮРИТИЗ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

24747790

Місцезнаходження

04070 Україна м. Київ Подiльський мiсто Київ вул. Iгорiвська, 7
лiт "А"

Номер ліцензії або іншого документа на АЕ №263475
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044)590-30-07

Факс

(044)590-30-09

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на
фондовому ринку - депозитарну дiяльнiсть. Депозитарна
дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЖЕРОМ
СЕКЬЮРИТИЗ" здiйснює обслуговування емiтента на пiдставi
Договору №Е-8 про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах
власникам iменних цiнних паперiв випуску, що
дематерiалiзується вiд 07.10.2010 та Додаткової угоди №1 вiд
26.06.2015.

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

Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй
України»

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на 2092
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
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ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044) 591-04-04

Факс

044) 482-52-07

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» (далi - Центральний
депозитарiй), набув статусу Центрального депозитарiю з дня
реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку в установленому порядку Правил
Центрального депозитарiю (решение Комиссии от 01.10.2013 №
2092). Центральний депозитарiй надає Емiтенту послуги згiдно
Заяви №ОВ-100 вiд 16.10.2013 про приєднання до Умов
Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв. Емiтент,
як депозитарна установа отримує послуги вiд Центрального
депозитарiю згiдно Заяви про приєднання до Умов Договору
про обслуговування випускiв цiнних паперiв.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

22134155

Місцезнаходження

69001 Україна Запорізька н,д мiсто Запорiжжя вул. Сергiя
Тюленiна, буд. 23

Номер ліцензії або іншого документа на 546908-546920
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

12.10.2010

Міжміський код та телефон

(061)2240516

Факс

(061)2240516

Вид діяльності

65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя, 65.20
Перестрахування

Опис

Надає послуги по страхуванню ризикiв неповернення кредитiв
та страхуванню власного та орендованого майна банку. Також
заключено договори на страхування цивiльної вiдповiдальностi
власникiв авто, медичне страхування.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер Найменув
Дата свідоцт
ання
Міжнародн
реєстр ва про
органу,
ий
ації реєстра
що
ідентифікац
випус
цію
зареєстру
ійний
ку
випуск
вав
номер
у
випуск
1

2

20.08.2 687/1/1

3

4

Державна UA40000855

Частка
Загальн
у
Номіна
Кількі
а
статутн
льна
сть
номінал
ому
вартіст
акцій
ьна
капітал
ь акцій
(штук) вартість
і (у
(грн)
(грн)
відсотк
ах)

Тип
цінного
паперу

Форма
існування
та форма
випуску

5

6

7

Акція

Бездокуме

1.00

8

9

292000 2920000

10
100

29

010

0

Опис

комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку

42

проста
бездокумен
тарна
іменна

нтарні
іменні

000

00.00

На звiтну дату акцiї Банку знаходилися у бiржовому спiску ПрАТ "Приднiпровська
фондова бiржа", як позалiстинговi цiннi папери. Цiннi папери Банку вiльно обертаються
на фондовому ринку України. Торгiвля ними здiйснюється як на неорганiзованому
фондовому ринку України, так i на ПрАТ "Приднiпровська фондова бiржа". Фiнансовi
ресурси, що були залученi вiд додаткового розмiщення акцiй, направленi на збiльшення
статутного капiталу та були використанi на кредитування юридичних та фiзичних осiб.
Додаткове розмiщення акцiй надало змогу розширити коло банкiвських послуг, що надає
ПАТ"ЮНЕКС БАНК" та виконати вимоги нормативно-правових актiв Нацiонального
банку України.

XI. Опис бізнесу
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК" є правонаступником
Акцiонерного комерцiйного банку «Юнекс» (рiшенням установчих зборiв «Акцiонернокомерцiйного «Транскредобанку» (протокол вiд 09 грудня 1994 року) банк змiнив назву
на Акцiонерний комерцiйний банк «Юнекс»). Акцiонерний комерцiйний банк «Юнекс» є
в свою чергу правонаступником «Акцiонерно-комерцiйного «Транскредобанку»,
зареєстрованого Нацiональним банком України 3 грудня 1993 року за реєстрацiйним
№216.
12.11.2010 позачерговими загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення щодо змiни
найменування банку на Публiчне акцiонерне товариство "Юнекс Банк" у зв'язку з
приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi
товариства" (протокол № 26). 06.04.2012 на виконання наказу Мiнiстерства юстицiї
України "Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її
вiдокремленого пiдроздiлу" № 368/5 вiд 05.03.2012 банком на пiдставi рiшення рiчних
загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 28) змiнено написання найменування банку
великими лiтерами - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК". 10
червня 2013 року Банком отримано свiдоцтво на знак для товарiв та послуг № 172050 та
свiдоцтво на знак для товарiв та послуг № 172051, виданi Державною службою
iнтелектуальної власностi України, якi пiдтверджують реєстрацiю логотипiв власної
системи внутрiшньобанкiвських переказiв - UE, UE Unite Express MONEY TRANSFERS$
Важливих подiй розвитку (у тому числi злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу)
у 2015р. не вiдбулося.
Станом на 31 грудня 2016 року в Банку дiяла органiзацiйна структура, яка затверджена
рiшенням Спостережної ради ПАТ "ЮНЕКС БАНК", протокол № 46 вiд 27.12.2016р.
Вищим органом управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв, яким пiдзвiтнi
Спостережна рада Банку, Ревiзiйна комiсiя, Правлiння Банку. До компетенцiї Загальних
зборiв належить: прийняття рiшень щодо визначення основних напрямкiв дiяльностi
Банку i затвердження звiтiв про їх виконання. Внесення змiн та доповнень до Статуту
Банку. Припинення дiяльностi банку. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Банку.
Розподiл прибутку. Спостережна Рада представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж
проведенням Загальних зборiв, здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист прав
усiх акцiонерiв. Склад Спостережної Ради на 31 грудня 2016 року – п’ять осiб: Голова
Спостережної ради та чотири члена Спостережної ради. До складу Спостережної ради
протягом звiтного року входили: У перiод з 01.01.2016р. по 06.06.2016р.: Голова
Спостережної ради - Дзятко Дмитро Ярославович, члени Спостережної ради - Молодецька
Олена Миколаївна, Падалка Дмитро Володимирович, Чернега Василь Павлович,
Просенюк Сергiй Миколайович. У перiод з 06.06.2016р. по31.12.2016р.: Голова
Спостережної ради - Дзятко Дмитро Ярославович, члени Спостережної ради – Дзiсь
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Наталiя Георгiївна, Падалка Дмитро Володимирович, Чернега Василь Павлович,
Просенюк Сергiй Миколайович. Органи управлiння, виконуючи свої функцiї згiдно
дiючого законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку
України, Статуту ПАТ "ЮНЕКС БАНК", внутрiшнiх положень Банку, тiсно
спiвпрацюють. З метою здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Банку, а також питаннями фiнансової безпеки i стабiльностi Банку створено Ревiзiйну
комiсiю. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя
пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв та Спостережнiй радi, готує висновки до звiтiв i
балансiв Банку, доповiдає про результати ревiзiй та перевiрок. Станом на 01 сiчня 2017
року Ревiзiйна комiсiя Банку складається iз трьох осiб. До складу Ревiзiйної комiсiї у 2016
роцi входили: Голова Ревiзiйної комiсiї - Бойченко Жанна Iванiвна, члени Ревiзiйної
комiсiї: Серьогiна Ольга Афанасiївна, Дегтярьов Максим Валерiйович. В Банку працює
управлiння внутрiшнього аудиту, що є органом оперативного контролю Спостережної
Ради Банку. Управлiння внутрiшнього аудиту є вiдокремленим структурним пiдроздiлом,
безпосередньо пiдпорядкованим Спостережнiй Радi, дiє на пiдставi Положення про
Управлiння внутрiшнього аудиту. Правлiння Банку - колегiальний виконавчий орган,
пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв та Спостережної радi. Голова Правлiння Банку
призначається Спостережною радою за пропозицiєю Голови Спостережної ради на строк
визначений Статутом Банку та укладеним з ним трудовим договором (контрактом).
Голова Правлiння заступає на посаду пiсля погодження його кандидатури Нацiональним
банком України. Кiлькiсть членiв Правлiння Банку не може бути менше 3 (трьох) осiб i
призначаються Спостережною радою за пропозицiєю Голови Правлiння Банку. У тому
числi, членом Правлiння Банку за посадою є вiдповiдальний працiвник Банку, який
очолює внутрiшньобанкiвську систему запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв,
одержаних злочинним шляхом. Склад Правлiння: у перiод з 01.01.2016 по 20.01.2016:
Виконуючий обов’язки Голови Правлiння - Тiмофєєв Анатолiй Вадимович, Заступник
Голови Правлiння з ризикiв, член Правлiння - Потужний Дмитро Євгенович, Головний
бухгалтер,член Правлiння - Шачек Тетяна Володимирiвна, начальник Управлiння
фiнансового монiторингу - вiдповiдальний працiвник з фiнансового монiторингу ПАТ
«ЮНЕКС БАНК», член Правлiння за посадою - Кiвак Олексiй Володимирович; у перiод з
21.01.2016р. по 27.12.2016р.: Виконуючий обов’язки Голови Правлiння - Тiмофєєв
Анатолiй Вадимович, Заступник Голови Правлiння з ризикiв, член Правлiння - Потужний
Дмитро Євгенович, Головний бухгалтер,член Правлiння - Шачек Тетяна Володимирiвна,
начальник Управлiння фiнансового монiторингу - вiдповiдальний працiвник з фiнансового
монiторингу ПАТ «ЮНЕКС БАНК», член Правлiння за посадою – Ластенко Єгор
Олександрович; у перiод з 27.12.2016р. по 31.12.2016р.: Виконуючий обов’язки Голови
Правлiння - Тiмофєєв Анатолiй Вадимович, Заступник Голови Правлiння з ризикiв, член
Правлiння - Потужний Дмитро Євгенович, Головний бухгалтер,член Правлiння - Шачек
Тетяна Володимирiвна, начальник Управлiння фiнансового монiторингу - вiдповiдальний
працiвник з фiнансового монiторингу ПАТ «ЮНЕКС БАНК», член Правлiння за посадою
– Ластенко Єгор Олександрович, директор Департаменту розвитку бiзнесу, член
Правлiння Довгальська Ганна Владиславiвна, начальник Управлiння продажiв
роздрiбного бiзнесу Курило Вадим Михайлович.
В Банку створенi постiйно дiючi комiтети, зокрема: кредитний комiтет, який оцiнює якiсть
активiв Банку та готує пропозицiї щодо формування резервiв на покриття можливих
збиткiв вiд їх знецiнення; комiтет з питань управлiння активами та пасивами, який
розглядає собiвартiсть пасивiв та прибутковiсть активiв i приймає рiшення щодо полiтики
вiдсоткової маржi, розглядає питання вiдповiдностi строковостi активiв та пасивiв та надає
вiдповiдним пiдроздiлам банку рекомендацiї щодо усунення розбiжностей у часi, що
виникають; тарифний комiтет, який аналiзує спiввiдношення собiвартостi послуг та
ринкової конкурентоспроможностi дiючих тарифiв, вiдповiдає за полiтику Банку з питань
операцiйних доходiв. Крiм того, у Банку створено та дiє методологiчний комiтет,
тендерний комiтет та комiтет з управлiння iнформацiйною безпекою. З метою побудови
ефективної структури управлiння пiдроздiлами Банку безпосереднє керiвництво всiма
управлiннями та вiддiлами Банку розподiлене мiж членами Правлiння. Функцiї пiдроздiлiв
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та працiвникiв чiтко визначенi та розподiленi мiж учасниками операцiйного процесу
вiдповiдно до внутрiшнiх положень про пiдроздiли та посадових iнструкцiй працiвникiв.
Пiдроздiли прямого пiдпорядкування Головi Правлiння: Департамент iнформацiйних
Технологiй, у т.ч. Управлiння банкiвських технологiй, Управлiння системного
адмiнiстрування та телеко-мунiкацiй; Департамент персоналу i адмiнiстрацiї, у т.ч.
Управлiння по роботi з персоналом, Управлiння справами, Контактний центр;
Департамент розвитку бiзнесу, в т.ч. Управлiння банкiвських продуктiв, Управлiння
карткового бiзнесу, Управлiння продуктiв роздрiбного бiзнесу, Управлiння маркетингу;
Управлiння фiнансового монiторингу; Управлiння обслуговування клiєнтiв; Управлiння
фiнансiв; Казначейство; Управлiння iнвестицiйної полiтики; Юридичне управлiння;
Управлiння безпеки; Служба охорони працi; Управлiння валютного контролю;
Управлiння продажiв корпоративного бiзнесу; Управлiння по роботi з проблемною
заборгованiстю; Управлiння продажiв роздрiбного бiзнесу; Вiдокремленi пiдроздiли
(вiддiлення). Заступнику Голови Правлiння з ризикiв пiдпорядкованi: Управлiння ризикiв
та комплайенс; Управлiння кредитної адмiнiстрацiї; Вiддiл оцiнки та монiторингу
заставного майна. Головному бухгалтеру пiдпорядкованi: Управлiння супроводження,
облiку та контролю банкiвських операцiй; Управлiння облiку та звiтностi
внутрiшньобанкiвських операцiй. Керiвництво роботою колегiальних органiв банку
(Методологiчним комiтетом). За своєю органiзацiйною структурою Банк роздiлений на
декiлька функцiональних блокiв, якi, у свою чергу створюють фронт-офiс, бек-офiс та
групу пiдроздiлiв пiдтримки. Взаємодiя мiж пiдроздiлами вiдбувається на пiдставi
формалiзованих бiзнес-процесiв, якi, зокрема, регламентують iнiцiацiю, санкцiонування,
проведення та контроль будь-якої операцiї. Метою фронт-офiсу - є отримання прибутку,
мiнiмiзацiя впливу ризикiв, пiдтримка лiквiдностi та розширення спектру банкiвських
продуктiв. Суб`єктами дiяльностi фронт офiсу виступають юридичнi та фiзичнi особи,
банки та небанкiвськi установи, тощо. Бек-офiс складають пiдроздiли, якi забезпечують
дотримання вiдповiдних процедур реєстрацiї, перевiрки, облiку операцiй, контроль за їх
проведенням та взаємодiю з фронт-офiсними пiдроздiлами, банками та iншими
контрагентами, в тому числi з Нацiональним банком України, податковими органами. До
групи пiдроздiлiв пiдтримки входять пiдроздiли, що здiйснюють фiнансовий монiторинг,
управлiння фiнансовiми ризиками, юридичну пiдтримку, управлiння персоналом, ITтехнологiї, розвиток та координацiя регiональної мережi, забезпечення безпеки, маркетинг
та адмiнiстративно-господарську дiяльнiсть. До колегiального вирiшення питань, що
мають суттєвий вплив на фiнансовий стан банку, залучаються профiльнi комiтети:
Комiтет з питань управлiння активами та пасивами, Кредитний, Тарифний,
Методологiчний, Тендерний, Комiтет з управлiння iнформацiйною безпекою.
Iнформацiя про вiдокремленi пiдроздiли Банку iз зазначенням найменування та
мiсцезнаходження станом на 31.12.2016:
1. ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», 49000, м. Днiпро, пр. Олександра Поля, 108, кв.19,
Україна.
2. ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 2 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», 49000, м. Днiпро, вул. Робоча, 178, прим.28, Україна.
3. ЗАПОРIЗЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 69035, м. Запорiжжя пр-т. Соборний, 200, Україна.
4. ВIДДIЛЕННЯ «ЗАПОРIЗЬКЕ РЕГIОНАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ» ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», 69095, м. Запорiжжя, пр-т Соборний,
144, Україна.
5. КАЛИТЯНСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 07420, Київська обл.,Броварський р-н, смт. Калита, вул. Миру, 53,
Україна.
6. КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 2 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 02152, м. Київ, вул. Iвана Миколайчука, 7А, Україна.
7. КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 3 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 01033, м. Київ, вул. Панькiвська, 19, Україна.
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8. КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 4 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 02100, м. Київ, бул. Працi, 7., Україна.
9. КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 5 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 155, Україна.
10. КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 6 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 29, Україна.
11. КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 7 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 03194, м. Київ, бул. Кольцова, 14-Е, Україна.
12. КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 8 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 45-Б/4, Україна.
13. КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 9 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 04070 м. Київ, вул. Iгорiвська, 7А, Україна.
14. КРИВОРIЗЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 50027, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Костенка, 11,
прим.13, Україна.
15. МИКОЛАЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», 54003, м. Миколаїв, вул. 3 Слобiдська, 49/1, Україна.
16. МИКОЛАЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 2 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», 54029, м. Миколаїв, пр-т Центральний, 15-б, Україна.
17. ОДЕСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 4-Б, оф.2, Україна.
18. ПОЛТАВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 36020, м. Полтава, вул. Соборностi, буд.46, Україна.
19. ТЕРНОПIЛЬСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», 46011, м. Тернопiль, пр-т С.Бандери, 53, Україна.
20. ХАРКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 61024, м. Харкiв, вул. Ярослава Мудрого, 38, прим. №№137.6, 137.7,
137.8, 137.9, Україна.
21. ХАРКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 2 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 61103, м. Харкiв, майдан Захисникiв України, 15, Україна.
22. ХЕРСОНСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 73026, м. Херсон, пр-т Ушакова, 58, Україна.
Вiдокремленi пiдроздiли вiдiграють роль офiсних каналiв продажу продуктiв Банку
фiзичним та юридичним особам. У перспективi розвитку вiдокремлених пiдроздiлiв - це
збiльшення продажу продуктiв Банку фiзичним та юридичним особам з метою збiльшення
балансових показникiв Банку i в свою чергу отримання планових доходiв.
На протязi 2016 року вiдбулися змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх
звiтних перiодiв. Були закритi:
1. ЛУГАНСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 91055, м. Луганськ, вул. Совєтская, 53, Україна. (Дата закриття
18.02.2016 року) .
2. ЛЬВIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 79007, м Львiв, вул. Городоцька, 67, Україна. (Дата закриття 30.01.2016
року).
3. УЖГОРОДСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 88018, м Ужгород, вул. Швабська, 27а, Україна. (Дата закриття
10.06.2016 року).
4. ЧЕРКАСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 18000, м. Черкаси, бул. Шевченка, 145, Україна. (Дата закриття
15.07.2016 року).
5. КIРОВОГРАДСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», 25006, м. Кiровоград, вул. Дворцова, 13, Україна. (Дата
закриття 29.02.2016 року).
6. КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», 03028, м. Київ, пр. Науки, 30, Україна. (Дата закриття 01.06.2016 року).
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7. IВАНО-ФРАНКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», 76018, м. Iвано-Франкiвськ, вул. А. Мельника, 2,
Україна. (Дата закриття 30.09.2016 року).
Середня облiкова кiлькiсть станом на 31.12.2016 року складає 220 працiвникiв, з них 4 позаштатом, 5 - за сумiсництвом, 6 – неповний робочий день. Фонд оплати працi за
звiтний рiк склав 29309,1 тис. грн.. Порiвняно з 2015 роком фонд оплати працi збiльшився
на 201,1 тис.грн..В 2016 роцi дiяв Колективний договiр, який був заключний 31.12.2014 на
3 роки.Профспiлкової органiзацiї в банку не iснує. Прийняття працiвникiв на роботу в
банк проводиться на пiдставi наказiв Голови Правлiння. Кадрова полiтика ПАТ «ЮНЕКС
БАНК» спрямована на залучення висококвалiфiкованих працiвникiв з ринку працi,
утримання та стимулювання працiвникiв, надання їм можливостей професiйного та
кар’єрного зростання. Кадрова полiтика охоплює всi категорiї працiвникiв Банку. Банк
повнiстю забезпечує свої потреби у персоналi. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає
квалiфiкацiйним вимогам посад. 96% персоналу має вищу освiту за виключенням
працiвникiв робiтничих професiй. Полiтика утримання персоналу Банку пiдтримується
програмами мотивацiї та соцiальними заходами, програмами пiдвищення квалiфiкацiї та
навчання персоналу. Система матерiальної мотивацiї персоналу складається з окладу,
системи надбавок та iнших законодавчо обумовлених виплат. Програми навчання
включають у себе пiдготовку працiвникiв нових вiддiлень, участь працiвникiв у зовнiшнiх
семiнарах та внутрiшнiх програмах пiдвищення квалiфiкацiї. У 2016 роцi сума коштiв, яка
була видiлена зокрема на навчання працiвникiв Банку на зовнiшнiх семiнарах складає
понад 38000 грн.
Незалежна асоцiацiя банкiв України (НАБУ). Мiсцезнаходження: 03039, Україна, мiсто
Київ, проспект Науки, будинок 6. Асоцiацiя створена 04.11.2011 шiстнадцятью банками
України, в т.ч. i ПАТ «ЮНЕКС БАНК» з метою сприяння розвитку банкiвського бiзнесу,
як складової частини економiки України. Емiтент втупив до НАБУ з метою участi у
розробцi дiєвих нормативних актiв в банкiвськiй сферi, створеннi позитивного iмiджу
банкiвської системи, захисту прав банку. Вiдповiдно до Статуту: Права членiв Асоцiацiї:
брати участь у вирiшеннi усiх питань дiяльностi Асоцiацiї шляхом голосування на
Загальних зборах Асоцiацiї; вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв
Асоцiацiї; пропонувати кандидатури до складу керiвних органiв Асоцiацiї; отримувати
повну i достовiрну iнформацiю з питань дiяльностi Асоцiацiї; в будь-який час добровiльно
вийти з Асоцiацiї в порядку передбаченому цим Статутом; представляти за дорученням
iнтереси Асоцiацiї в будь-яких органах та органiзацiях; звертатись до органiв управлiння
Асоцiацiї iз запитами, заявами та отримувати вiдповiдi на них; користуватись пiдтримкою
Асоцiацiї при захистi своїх прав та законних iнтересiв у вiдносинах з дiловими
партнерами, органами державної влади та управлiння, а також у налагодженi контактiв з
iноземними партнерами; одержувати вiд Асоцiацiї в установленому порядку iнформацiю,
пов'язану з своїми iнтересами. Члени Асоцiацiї мають iншi права, передбаченi чинним
законодавством України. Всi права членiв Асоцiацiї реалiзуються ними з урахуванням
визначених цим Статутом обмежень та у передбаченому цим Статутом порядку.
Обов’язки членiв Асоцiацiї: дотримуватись вимог Статуту та виконувати рiшення
керiвних органiв Асоцiацiї; приймати активну участь та усiляко сприяти успiшнiй
дiяльностi Асоцiацiї, реалiзацiї її Статутних цiлей та завдань; не допускати дiй, що можуть
завдати Асоцiацiї матерiальної шкоди або нашкодити її репутацiї; своєчасно оплачувати
вступний та членськi внески; на вимогу посадових осiб Асоцiацiї надавати запитувану
iнформацiю окрiм випадкiв, коли така iнформацiя є комерцiйною або банкiвською
таємницею, або ж вважається конфiденцiйною iнформацiєю. З метою забезпечення
належного фiнансування дiяльностi Асоцiацiї, члени Асоцiацiї сплачують вступний,
членськi та iншi цiльовi внески. Розмiр вступного внеску визначається Загальними
зборами Асоцiацiї. Розмiр членських внескiв визначається Радою Асоцiацiї на пiдставi
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затвердженого нею Положення про порядок визначення розмiру членських внескiв.
Затверджений Радою Асоцiацiї порядок сплати членських внескiв доводиться до вiдома
членiв Асоцiацiї шляхом його опублiкування на офiцiйному сайтi Асоцiацiї. Членськi
внески вносяться щоквартально. ПАТ «ЮНЕКС БАНК» бере участь у дорадчих
засiданнях асоцiацiї, в обговореннях та висловленнi пропозицiй щодо актуальних питань,
що виникають в дiяльностi банкiв, та з приводу проектiв нормативних та законодавчих
актiв уповноважених органiв влади.Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб (ФГВФО) (реєстрацiя за номером №162 вiд 5 листопада 2002 р.),
Мiсцезнаходження об'єднання: вул. Ярославiв Вал, 32-А, м. Київ, 01034. ФГВФО
створений на виконання Указу Президента України вiд 10 вересня 1998 року №996/98.
Фонд є державною спецiалiзованою установою, яка виконує функцiї державного
управлiння у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб. Результати фiнансовогосподарської дiяльностi емiтента не залежать вiд iнших учасникiв асоцiацiї, або iнших
об'єднань пiдприємств.
"ПРОСТIР" (попередня назва НСМЕП) – нацiональна платiжна система, яка базується на
вiдкритих мiжнародних стандартах та забезпечує проведення розрахункiв з
використанням платiжних карток з магнiтною смугою та EMV-чипом. ПАТ «ЮНЕКС
БАНК» є номiнальним учасником цiєї нацiональної платiжної системи. Емiсiя та
обслуговування цих платiжних карток не здiйснюється.
Платiжна система "Укркарт", мiсцезнаходження: вул. Раскової, 11, м. Київ. УкрКарт –
нацiональна платiжна система, до якої входять близько 20 банкiв на умовах партнерства.
Iнфраструктура банкiв-учасникiв ВАТ "УкрКарт" налiчує близько 1000 банкоматiв, 1000
банкiвських POS термiналiв та 50 термiналiв самообслуговування. УкрКарт виконує
процесiнгове обслуговування карток мiжнародних платiжних систем MasterCard
Worldwide та Visa International як на територiї України, так i за її межами. Крiм цього,
пiдтримується проект нацiональної розрахункової картки. ПАТ "ЮНЕКС БАНК" є
учасником цiєї платiжної системи з 30 грудня 2006 року. ПАТ "ЮНЕКС БАНК" має
лiцензiю на еквайринг нацiональних платiжних карток УкрКарт.
Українська Нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ iснує з 1993 року,
мiсцезнаходження: вул. Обсерваторна, 21-А, м. Київ. Асоцiацiя об'єднує членiв та
користувачiв мiжнародної системи обмiну платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. та є
незалежною асоцiацiєю з неприбутковим статусом. Головним органом Асоцiацiї є
Загальнi збори. Керування дiяльнiстю Асоцiацiї вiдбувається Радою УкрСВIФТ, до якої
входять представники членiв та користувачiв СВIФТ на Українi. Поточна дiяльнiсть
Асоцiацiї здiйснюється Виконавчою дирекцiєю УкрСВIФТ. Опис дiяльностi Асоцiацiї.
Iнформування членiв та користувачiв СВIФТ про тенденцiї розвитку фiнансових
технологiй та комунiкацiй. Формулювання та впровадження полiтики розвитку
мiжнародних телекомунiкацiйних систем на Українi. Представлення iнтересiв українських
фiнансових органiзацiй, що є членами та користувачами СВIФТ в органах державної
влади та законодавчих органах. Координацiя фiнансових установ у вирiшеннi проблемних
питань, пов‘язаних з роботою у СВIФТ. Спiвробiтництво з Радою директорiв СВIФТ.
Прийняття участi у розробцi нових фiнансових стандартiв. Iнформування фiнансових
органiзацiй – членiв СВIФТ щодо рiшень державних органiв, якi стосуються передачi
фiнансової iнформацiї. Органiзацiя навчання та проведення обмiну досвiдом роботи у
СВIФТ. Органiзацiйне та юридичне забезпечення ефективної роботи нацiональних груп
членiв та користувачiв СВIФТ на Українi. Органiзацiя процедур ввозу-вивозу, замiни та
консультацiї щодо необхiдного обладнання.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК» є корпоративним членом Асоцiацiї. Мотиви участi: Приєднання до
мiжнародної системи обмiну платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T., можливiсть
отримувати актуальну iнформацiю про тенденцiї розвитку фiнансових технологiй та
комунiкацiй, разом з iншими членами та користувачами мiжнародної системи обмiну
платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. розробляти та впроваджувати новi фiнансовi
стандарти на Українi. Строк участi: безстроковий.
Мiжнародна платiжна система VISA International провiдна мiжнародна платiжна система,
з якою спiвпрацюють близько 17 тисяч партнерiв. Visa International роздiлена на 6 регiонiв
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i Україна значиться в регiонi Центральної й Схiдної Європи, Близького Сходу й Африки з
головним офiсом у Лондонi. ПАТ «ЮНЕКС БАНК» є асоцiйованим членом цiєї платiжної
системи i має право на емiсiю платiжних карток класу VISA Electron, VISA Classic, VISA
Gold, VISA Platinum. Зараз в активному станi перебуває понад 13 тисяч платiжних карток
ПАТ «ЮНЕКС БАНК».
Мiжнародна платiжна система MasterCard Worldwide одна з найбiльших мiжнародних
платiжних систем свiту. ПАТ «ЮНЕКС БАНК» обслуговує платiжнi картки MasterCard i
Maestro за агентською угодою з АБ «Укргазбанк».
Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" - є вiдкритим добровiльним договiрним
об’єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю
цiнними паперами та депозитарну дiяльнiсть. Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ,
вул. Ленiна, 30, (до 17.03.2009р. - Асоцiацiя «Регiональний Фондовий Союз») (далi –
Асоцiацiя) була заснована 14 грудня 2004 року та здiйснює свою дiяльнiсть на ринку
цiнних паперiв на пiдставi Свiдоцтва про реєстрацiю об’єднання як саморегулiвної
органiзацiї, що видано НКЦПФР 22 червня 2012 року №3 (торгiвля цiнними паперами) та
Свiдоцтва про реєстрацiю об’єднання як саморегулiвної органiзацiї, що видано НКЦПФР
26 грудня 2014 року №11 (депозитарна дiяльнiсть). Асоцiацiя веде активну участь у
розробках, внесеннi змiн та наданнi пропозицiй до нормативних актiв НКЦПФР, що
стосуються реформування вiтчизняної фондової системи та створення передумов для
формування в Українi Iнтернет-трейдингу. Асоцiацiєю були наданi пропозицiї по
системному, концептуальному внесенню змiн та прийняттю нових, найбiльш актуальних
для впорядкування органiзованого фондового ринку, нормативних документiв Асоцiацiя
запроваджує такi широкоформатнi проекти як створення програмних продуктiв для
професiйних учасникiв фондового ринку для забезпечення наскрiзної автоматизацiї їх
дiяльностi та електронного документообiгу. Асоцiацiя має статус СРО з торгiвлi цiнними
паперами, СРО з депозитарної дiяльностi, ОПУФР з торгiвлi цiнними паперами, ОПУФР з
депозитарної дiяльностi. ПАТ «ЮНЕКС БАНК» є членом СРО Асоцiацiя «Українськi
Фондовi Торговцi» на пiдставi свiдоцтва № 616 вiд 16.02.2011.
Протягом звiтного року емiтент не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної емiтентом облiком полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки
вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй, тощо) наведений
у примiтцi 3 «Основи подання iнформацiї та основнi принципи облiкової полiтики» до
фiнансової звiтностi, що складена Банком вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ) станом на 31.12.2016р та розмiщенi у роздiлi до цього звiту:
«Примiтки до звiту за 2016 рiк».
Iнформацiя про господарську дiяльнiсть емiтента
Вид дiяльностi, який здiйснює емiтент за КВЕД: 64.19 Iншi види грошового
посередництва.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК» в 2011роцi у зв`язку зi змiнами в законодавствi України отримав
вiд Нацiонального банку України банкiвську лiцензiю на право надання банкiвських
послуг 56 вiд 28 жовтня 2011 року та Генеральну лiцензiю на здiйснення валютних
операцiй № 56-2 вiд 16.12.2011р.
На пiдставi отриманої банкiвської лiцензiї ПАТ «ЮНЕКС БАНК» здiйснює:
1) залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола
юридичних i фiзичних осiб;
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2) вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у
банкiвських металах;
3) розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
Крiм того, ПАТ «ЮНЕКС БАНК» має право здiйснювати:
1) операцiї на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi;
2) надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають
їх виконання у грошовiй формi;
3) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi
товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом
платежiв (факторинг);
4) лiзинг;
5) надання своїм клiєнтам (крiм банкiв) фiнансовi послуги, у тому числi шляхом
укладення з юридичними особами (комерцiйними агентами) агентських договорiв.
6) дiяльнiсть щодо:
1) iнвестицiй;
2) випуску власних цiнних паперiв;
3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
4) зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального
банкiвського сейфа;
5) iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей;
6) ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв (крiм власних акцiй);
7) надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
На пiдставi генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
здiйснює наступнi операцiї:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття
на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в
пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками
агентських
договорiв з юридичними особами-резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiвнерезидентiв у грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй
валютi;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй
валютi та здiйснення операцiй за ними;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; торгiвля iноземною
валютою на валютному ринку України [за винятком операцiй з готiвковою iноземною
валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну
iноземної валюти банкiв i агентiв];
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- 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
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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.
При цьому основним видом послуг, що надає емiтент, є кредитування суб’єктiв
господарської дiяльностi: загальний обсяг кредитiв наданих суб’єктам господарювання
станом на 01.01.2017р. склав 665 187,7 тис.грн., середньорiчний обсяг портфеля за 2016
рiк склав 845 438,9 тис.грн., обсяг процентних доходiв склав 153 579 тис.грн., або 80,5%
загальних доходiв за рiк, середньорiчна доходнiсть (цiна) склала 16,7% рiчних. Крiм того,
обсяг комiсiйних доходiв за наданi клiєнтам послуги фiнансового характеру за 2016 рiк
склав 19 534,3 тис.грн., або 11,1% загальних доходiв.
Стан галузi
На функцiонування банкiвського сектора України в 2016 роцi впливали, насамперед,
полiтична ситуацiя в країнi, воєннi дiї на територiї країни, девальвацiя нацiональної
валюти та iнфляцiйнi процеси, стан економiки, змiни в банкiвському законодавствi та
рiзних галузях економiки.
Офiцiйний курс нацiональної валюти знизився на 13,3% порiвняннi з початком 2016 року
з 24,00 до 27,19 грн. за долар США. Девальвацiя спровокувала перетiкання частини
коштiв вкладникiв з банкiвських депозитiв в готiвкову iноземну валюту, незважаючи на
пiдвищення процентних ставок за гривневими депозитами. У той же час, девальвацiя
привела до значного подорожчання обслуговування валютних позик для бiльшостi
вiтчизняних позичальникiв, що змусило їх i банки шукати компромiснi варiанти спiвпрацi
у виглядi реструктуризацiї.
Бiльша частина банкiвських установ має необхiдний запас капiталу, що дозволяє
абсорбувати збитки вiд погiршення якостi активiв. Разом з тим, враховуючи негативнi
тенденцiї у свiтовiй економiцi, зниження iнвестицiйної привабливостi банкiвського
сектора країни i ймовiрнiсть iстотного погiршення ситуацiї у низцi галузей вiтчизняної
економiки через полiтичну кризу, протягом 2017 року необхiдною умовою успiшного
функцiонування банкiвського сектора буде здатнiсть банкiв пiдтримувати власну
платоспроможнiсть та забезпечити до капiталiзацiю до прийнятного рiвня.
Враховуючи обмежений потенцiал збiльшення капiталу i клiєнтських пасивiв (що
пов'язано з об'єктивними економiчними факторами), конкуренцiя на банкiвському ринку
(як на ресурсному, так i кредитному), ймовiрно, буде посилюватися. Разом з тим,
найiстотнiший вплив на розвиток банкiвської системи в 2017 роцi буде мати оновлення
вiтчизняного полiтикуму, проведення структурних реформ в економiцi та ефективна
полiтика взаємодiї з зовнiшнiми фiнансовими iнституцiями.
Напрямки розвитку
У 2016 роцi прiоритетним напрямом дiяльностi Банку була стабiлiзацiя клiєнтської бази
малого та середнього корпоративного бiзнесу. Банком були розробленнi спецiальнi
акцiйнi умови обслуговування корпоративних клiєнтiв. Серед клiєнтiв Банку є
пiдприємства наступних галузей – суднобудiвнi,торгiвельнi, газовидобуваючi, будiвельнi
компанiї, страховi компанiї, сiльськогосподарськi та харчовi пiдприємства, успiшнi
пiдприємства малого та середнього бiзнесу.
Банк здiйснює заходи щодо розширення своєї дiяльностi, а саме розробку та
впровадження нових банкiвських продуктiв, якi вiдповiдатимуть потребам та iнтересам
клiєнтiв. Протягом 2016 року ПАТ «ЮНЕКС БАНК» пропонував клiєнтам увесь спектр
банкiвських продуктiв та послуг.
- Розрахунково-касове обслуговування, у тому числi з використанням системи
дистанцiйного обслуговування «Клiєнт-банк»;
- Розмiщення вiльних коштiв на депозитних рахунках;
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- Кредитування короткострокове та довгострокове, у тому числi у формi овердрафт;
- Факторинг;
- Документарнi операцiї, у тому числi операцiї по акредитивами у нацiональнiй та
iноземнiй валютах, банкiвськi гарантiї;
- Операцiї з цiнними паперами;
- Оренда iндивiдуальних банкiвських сейфiв;
- Реалiзацiя програм виплати заробiтної плати на платiжнi картки (заробiтнi проекти),
встановлення банкоматiв на територiї пiдприємств;
- Iнформацiйно-консультацiйнi послуги;
- Операцiї з дорогоцiнними металами.
В найближчому майбутньому планується продовжити розвиток Банку як надiйної
унiверсальної фiнансової установи.
Банк не має дочiрнiх пiдприємств. Основними каналами збуту є регiональна мережа, а
також банкомати та POS-термiнали.
Фактори ризику
Дiяльнiсть будь-якої банкiвської установи пов’язана з ризиками. Кiлькiсть i величина цих
ризикiв залежать вiд спектру i обсягу операцiй, що здiйснює банк. У зв’язку з цим
завданням кожного банку є створення такої системи управлiння ризиками, яка б
вiдповiдала складностi його операцiй i забезпечувала надiйний захист коштiв клiєнтiв,
вкладникiв та акцiонерiв банку. Фактори (чинники) ризику, пов'язанi з iнвестуванням у
цiннi папери Банку: кожен акцiонер в залежностi вiд кiлькостi належних йому акцiй може
в повнiй мiрi розпоряджатися голосами у вирiшеннi питань стосовно обрання членiв
органiв емiтента або з iнших питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв.
Вiдповiдно до законодавства України та внутрiшнiх положень Банку обрання членiв
органiв емiтента проводиться шляхом кумулятивного голосування, де загальна кiлькiсть
голосiв (голосуючих акцiй) акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Банку, що
обираються. Акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного
кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. При додатковiй емiсiї акцiй
Банком передбачено переважне право акцiонера на придбання ним акцiй, що
розмiщуються додатково, у кiлькостi, пропорцiйнiй їх частцi у статутному капiталi Банку,
станом дату початку розмiщення. У разi вiдмови акцiонера вiд свого права на купiвлю
акцiй, що додатково розмiщуються, його участь у капiталi Банку зменшується
пропорцiйно збiльшенню статутного капiталу. До факторiв, якi обмежують можливiсть
акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв органiв емiтента або iнших
питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв, та можуть спричинити
«розмиття» поточної частки акцiонера у статутному капiталi емiтента можливо вiднести
норми ст. 34 ЗУ «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» вiдповiдно до якої, особа яка має
намiр придбати iстотну участь у емiтента або збiльшити її таким чином, що така особа
буде прямо чи опосередковано володiти чи контролювати 10, 25, 50 та 75 вiдсоткiв
статутного капiталу емiтента чи права голосу придбаних акцiй в органах управлiння
емiтента, зобов'язана отримати письмовий дозвiл Нацiонального банку України. В разi
вiдсутностi зазначеного дозволу Нацiонального банку України останнiй має право
заборонити такiй особi прямо чи опосередковано, повнiстю чи частково користуватися
правом голосу придбаних акцiй (паїв) та брати участь будь-яким чином в управлiннi
справами емiтента. Факторами, що можуть обмежувати виплату дивiдендiв за акцiями
емiтента є вимоги, передбаченi чинним законодавством України та статутом емiтента, в
тому числi заборона щодо прийняття рiшень про виплату дивiдендiв чи розподiл капiталу
у будь-якiй формi, якщо така виплата або розподiл призведе до порушення нормативу
адекватностi капiталу емiтента. Основними законодавчими актами, якi можуть вплинути
на виплату дивiдендiв, процентiв або iнших виплат нерезидентам є ЗУ «Про акцiонернi
товариства» та ЗУ «Про банки i банкiвську дiяльнiсть». Iншими факторами, що можуть
негативно вплинути на права власникiв цiнних паперiв емiтента, включаючи можливiсть
реалiзацiї цих прав, можуть бути змiни у законодавствi України, тощо. Емiтенту невiдомi
iншi фактори (чинники) ризику, пов'язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента (такi,
що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акцiонера у статутному капiталi
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емiтента; або данi про законодавчi акти, якi можуть вплинути на виплату дивiдендiв,
процентiв або iнших виплат нерезидентам; порядок оподаткування доходiв за
розмiщеними емiсiйними цiнними паперами, що може вплинути на розмiр прибутку
власникiв цiнних паперiв). В процесi своєї дiяльностi Банк постiйно iдентифiкує та оцiнює
ризики, що впливають чи можуть вплинути на його фiнансовий стан, а також здiйснює
контроль за ними. Cтратегiя ризик-менеджменту Банку базується на дотриманнi принципу
беззбиткової дiяльностi та спрямована на забезпечення оптимального спiввiдношення мiж
прибутковiстю окремих бiзнес-напрямiв та рiвнем ризикiв, що приймає на себе Банк при
здiйсненнi певних операцiй. Банк є унiверсальним, тому розширюючи сферу своєї
дiяльностi, має змогу диверсифiкувати ризики завдяки одночасному виконанню
рiзнопланових операцiй. З позицiї ризик - менеджменту Банку спектр банкiвських ризикiв
подiляється на: «традицiйнi», якi супроводжують дiяльнiсть будь-якої банкiвської
установи, тобто кредитнi, ринковi, вiдсотковi, валютнi, iнвестицiйнi, тощо;
«нетрадицiйнi», що зумовленi розширенням дiяльностi банку, як наприклад iнновацiйний,
конкурентний, iнший цiновий, та iншi види ризику.
Кредитний ризик присутнiй в усiх видах дiяльностi, де результат залежить вiд дiяльностi
контрагента емiтента або позичальника. Вiн виникає кожного разу, коли банк надає
кошти, бере зобов`язання про їх надання, iнвестує кошти, або iншим чином ризикує ними
вiдповiдно до умов реальних чи умовних угод незалежно вiд того, де вiдображається
операцiя - як балансова чи позабалансова. Управлiння кредитним ризиком це сукупнiсть
заходiв, спрямованих на запобiгання втратам банку вiд його кредитної дiяльностi.
Сукупнiсть заходiв формується в цiлiсну систему - кредитну полiтику, що регламентує
дiяльнiсть банку у сферi кредитування. Банк використовує наступнi методи управлiння
кредитними ризиками: удосконалення методики оцiнки кредитоспроможностi клiєнта
банку; страхування кредитiв в страхових компанiях; диверсифiкацiя кредитного портфеля
та створення резервiв; надання забезпечених чи гарантованих кредитiв, забезпечує
ефективнiсть кредитного адмiнiстрування, що базується на кредитному аналiзi,
монiторингу, роботi з проблемними активами, оцiнцi застави, комплектацiї
квалiфiкованими кадрами. Оскiльки кредитний портфель в структурi активiв становить
найбiльшу частку 69,4%, то вiд ефективного управлiння кредитними ризиками залежить
стабiльнiсть та доходнiсть Банку в цiлому. Кредитний портфель є найвагомiшою
складовою загальних активiв. Станом на 31 грудня 2016 року на кiнець дня норматив
максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) складає 20,78%,
нормативне значення не бiльше 25%; норматив великих кредитних ризикiв (Н8) складає
249,8%, нормативне значення не бiльше 800%; норматив максимального розмiру
кредитного ризик за операцiями з пов’язаними з банком особами (Н9) складає 218,8%,
нормативне значення не бiльше 25%. Контроль за iнвестицiйним ризиком здiйснюється за
показниками економiчних нормативiв. Протягом звiтного року окремi економiчнi
нормативи, встановленi НБУ, виконувались iз порушенням.
Iнвестицiйний ризик контролюється Банком у межах встановлених НБУ нормативiв
iнвестування. Негативно класифiкованi цiннi папери у Банку вiдсутнi. Управлiння
iнвестицiйним ризиком передбачає наступнi заходи: застосування теорiї портфельного
iнвестування, що передбачає диверсифiкацiю iнвестицiйного портфелю за видом цiнних
паперiв чи галуззю дiяльностi емiтентiв; за термiнами погашення цiнних паперiв тощо.
Ринковий ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який
виникає через несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв та товарiв i курсiв
iноземних валют за тими iнструментами, якi є в торговельному портфелi Банку. З метою
управлiння ринковим ризиком банком застосовуються наступнi iнструменти:
встановлення лiмiтiв на суму конкретної угоди щодо купiвлi або продажу, якщо вона
укладається на умовах, за яких результат її проведення залежить вiд коливання ринкових
цiн, встановлення лiмiту на загальний розмiр валютної позицiї, встановлення лiмiту на
сукупний розмiр iнвестицiйного портфеля, позаплановий перегляд лiмiтiв у випадку рiзкої
змiни кон’юнктури ринку або значного зниження ресурсної бази банку, формування
резервiв на покриття можливих збиткiв. Торговельнi операцiї банку на валютному ринку
не несуть ринкового ризику, оскiльки операцiї купiвлi – продажу валюти для клiєнтiв
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здiйснюється за рахунок коштiв клiєнтiв. З метою управлiння ринковим ризиком Банк
застосовує наступнi заходи: встановлення лiмiтiв на суми угод, що вона укладаються на
умовах, за яких фiнансовий результат вiд їх проведення залежить вiд коливання ринкових
цiн; встановлення лiмiту на сукупний розмiр iнвестицiйного портфеля; позаплановий
перегляд лiмiтiв у випадку рiзкої змiни кон’юнктури ринку або значного зниження
ресурсної бази Банку; формування резервiв на покриття можливих збиткiв.
Банк здiйснює управлiння процентним ризиком змiнюючи строки розмiщення та
залучення своїх активiв та пасивiв, рiвень доходностi за активами, чутливими до змiни
процентних ставок. Банк проводить зважену полiтику в областi управлiння процентним
ризиком. При управлiннi ризиком змiни процентних ставок менеджмент Банку вирiшує
наступнi завдання: досягнення цiльового рiвня чистої процентної маржi, спреду,
стабiлiзацiї процентного доходу; визначення тенденцiй ринку; встановлення процентних
ставок на пiдставi визначення динамiчної структуру активiв та пасивiв за результатами
ГЕП-аналiзу. Банк постiйно контролює рiвень допустимого ризику. Основним методом
управлiння процентним ризиком є балансування структури активiв i зобов`язань за
строками та сумами. Ризик змiни процентної ставки у Банку помiрний.
Параметри ризику лiквiдностi (потоки грошових коштiв, поточна позицiя та потреби в
лiквiдностi, стратегiя управлiння лiквiднiстю) не становлять загрози для надходжень i
капiталу. Позицiя лiквiдностi є достатньою, але очiкується незначний ризик для
надходжень та капiталу. Лiквiднiсть Банку достатня для своєчасного виконання
зобов`язань перед клiєнтами, кредиторами та вкладниками. Ресурсна база Банка стiйка.
Залежностi вiд мiжбанкiвського ринку не спостерiгається. Процеси управлiння ризиком
лiквiдностi є адекватними. Управлiнська iнформацiя є загалом своєчасною, точною,
повною, достовiрною. З метою ефективного управлiння ризиком лiквiдностi Банком
визначено вiдповiднi принципи, методи, процедури управлiння активами та пасивами,
налагоджено систему управлiнської звiтностi, що включає статичний та динамiчний звiти
щодо невiдповiдностi мiж строками погашення активiв та виконання зобов’язань.
Мiнiмiзацiя ризику лiквiдностi забезпечується шляхом встановлення Комiтетом з
управлiння активами та пасивами обмежень невiдповiдностi мiж строками погашення
активiв та виконання зобов’язань Банку (в розрiзi основних операцiйних валют) з
врахуванням активностi ринку банкiвських послуг, можливостей по залученню ресурсiв,
їх вартостi, нормативних значень щодо структури активiв та пасивiв Банку.
Координацiя проведення валютних операцiй здiйснюється на достатньому рiвнi.
Управлiння валютним ризиком здiйснюється Банком у межах лiмiтiв валютної позицiї
Нацiонального банку України. Протягом звiтного перiоду лiмiти валютної позицiї,
встановленi Нацiональним банком України не порушувались. Торговельнi операцiї Банку
на валютному ринку не несуть ринкового ризику, оскiльки операцiї з купiвлi-продажу
валюти для клiєнтiв здiйснюється за рахунок їх коштiв. Торговельний результат вiд
валютних операцiй для Банку позитивно впливає на розмiр надходжень. Ризик вiд
проведення валютних операцiй для Банку можна оцiнити як прийнятний. Внутрiшня
методологiчна база щодо до операцiй з iноземною валютою задовольняє потреби Банку.
Аналiз органiзацiйної структури Банку свiдчить про достатнiй контроль за облiком
валютних операцiй та проведення розрахункiв.
Операцiйний ризик – це ризик, що виникає через недолiки корпоративного управлiння,
системи внутрiшнього контролю або неадекватнiсть iнформацiйних технологiй i процесiв
оброблення iнформацiї з точки зору керованостi, унiверсальностi, надiйностi,
контрольованостi i безперервностi роботи. Операцiйний ризик може спричинити шкоду
репутацiї мати правовi чи законодавчо-нормативнi наслiдки або призвести до фiнансових
збиткiв. З метою управлiння операцiйно-технологiчним ризиком Банк вживає наступнi
заходи: система лiмiтування повноважень на проведення операцiй; внутрiшнiй контроль
та аудит; внутрiшнiй фiнансовий монiторинг.
Юридичний ризик аналiзується спецiальним пiдроздiлом Банку – Юридичним
управлiнням - шляхом детального вивчення нормативних актiв, застосування
ситуацiйного пiдходу, отримання додаткових вiдомостей, для уникнення погiршення
позицiй банку на ринку, сплати штрафних санкцiй та адмiнiстративних стягнень
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грошового вiдшкодування збиткiв. Система управлiння юридичним ризиком Банку
включає: систему визначення та оцiнки дотримання Банком вимог усiх законiв України,
нормативно-правових актiв НБУ та iнших державних органiв; процес монiторингу змiн у
законодавствi України, якi можуть вплинути на фiнансовий стан Банку; процес
монiторингу всiх судових справ, що iнiцiйованi Банком або проти Банку.
З метою управлiння конкурентним ризиком Банком використовуються наступнi заходи:
зниження собiвартостi банкiвських послуг та розширення пакета послуг, застосування
iнновацiйних технологiй та гнучкої тарифної полiтики тощо.
Керiвництво Банку зважено пiдходить до комплексної оцiнки ризикiв за активними та
пасивними операцiями, диверсифiкацiї кредитно-iнвестицiйного портфелю.
В своїй дiяльностi Банк враховує можливий вплив полiтичних та макроекономiчних
ризикiв таких як: податкове навантаження - високi податки або вимоги податкових
органiв, що призводить до зростання податкових платежiв, штрафiв i пенi; невизначенiсть
регуляторного середовища для дiяльностi емiтента; полiтична нестабiльнiсть; рецесiя чи
зниження темпiв економiчного розвитку; зростання iнфляцiї чи зниження впевненостi
споживачiв у майбутньому; неефективна судова система; обмеження на валютнi операцiї.
Вплив вищевказаних ризикiв нейтралiзується веденням консервативної полiтики в частинi
управлiння активами та пасивами Банку (мiнiмiзацiя вiдкритої валютної позицiї,
управлiння ГЕП-розривами, пiдвищенi вимоги до кредитоспро-можностi потенцiйних
позичальниккiв тощо).
Iнформацiя стосовно системи оцiнки та управлiння ризиками: управлiння ризиками є
однiєю з ключових задач менеджменту Банку. Глобальна мета системи ризикменеджменту – забезпечення оптимального балансу мiж максимiзацiєю прибуткiв та
довгостроковою стабiльнiстю бiзнесу.
Протягом останнiх п’яти рокiв:
- первiсна вартiсть нематерiальних активiв на балансi зросла на 5,8 млн.грн.;
- первiсна вартiсть будинкiв та споруд зменшилась на 0,3 млн.грн;
- первiсна вартiсть машин та обладнання зросла на 3,6 млн.грн.;
- первiсна вартiсть транспортних засобiв зменшилась на 0,1 млн.грн.;
- первiсна вартiсть меблiв та iнвентаря зменшилась на 0,6 млн.грн.;
- первiсна вартiсть iнших капiтальних iнвестицiй ( витрати на створення вiддiлень)
зменшились на 9,9 млн.грн.
В цiлому за перiод з 2012 по 2016 роки обсяг вкладень в основнi засоби та нематерiальнi
активи без врахування переоцiнки склав 9,8 млн.грн.
В найближчому майбутньому Банком не плануються значнi iнвестицiї або придбання,
пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.
Протягом 2016 року були вчиненi наступнi правочини з членами Спостережної ради
емiтента:
Трудовий договiр про виконання обов`язкiв Голови Спостережної ради вiд 06.06.2016 р
Дзятко Дмитро Ярославовичем. Предметом угоди є виконання обов`язкiв Голови
Спостережної ради за винагороду.
Договори про виконання обов`язкiв члена Спостережної ради вiд 06.06.2016 р. з Чернегою
Василем Павловичем, Просенюком Сергiєм Миколайовичем, Падалкою Дмитром
Володимировичем, Дзiсь Наталiєю Георгiєвною. Предметом угод є виконання вiдповiдних
обов`язкiв Членiв Спостережної Ради за винагороду.
Умови договорiв, що укладенi з членами та Головою Спостережної ради Банку та
встановлений розмiр їх винагороди було затверджено 06.06.2016 на позачергових
загальних зборах акцiонерiв емiтента (далi – Збори) (Протокол Зборiв №33 вiд 06.06.2016).
Протягом 2016 року були здiйсненi наступнi правочини з Членами Правлiння:
Трудовий договiр (контракт) iз начальником управлiння фiнансового монiторингу,
вiдповiдальним працiвником за проведення фiнансового монiторингу в ПАТ «ЮНЕКС
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БАНК», членом Правлiння Ластенко Єгором Олександровичем. Предметом контракту є
виконання обов`язкiв начальника управлiння фiнансового монiторингу, вiдповiдального
працiвника за проведення фiнансового монiторингу в ПАТ «ЮНЕКС БАНК», члена
Правлiння з оплатою працi вiдповiдно до штатного розпису емiтента. Трудовий договiр
(контракт) iз директором Департаменту розвитку бiзнесу, членом Правлiння ПАТ
«ЮНЕКС БАНК» Довгальською Ганною Владиславiвною. Предметом контракту є
виконання обов`язкiв директора Департаменту розвитку бiзнесу, члена Правлiння з
оплатою працi вiдповiдно до штатного розпису емiтента. Трудовий договiр (контракт) iз
начальником Управлiння продажiв роздрiбного бiзнесу, членом Правлiння ПАТ «ЮНЕКС
БАНК» Курило Вадимом Михайловичем. Предметом контракту є виконання обов`язкiв
начальника Управлiння продажiв роздрiбного бiзнесу, члена Правлiння з оплатою працi
вiдповiдно до штатного розпису емiтента.
Станом на 31 грудня 2016 року балансова вартiсть примiщень складала б 2864 тисяч
гривень (на 31 грудня 201 року –2 952 тисяч гривень), якби активи облiковувалися за
первiсною вартiстю за вирахуванням амортизацiї.
Станом на 31 грудня 2016 року до складу примiщень та обладнання включенi повнiстю
амортизованi активи у сумi 9911 тисяч гривень, ( на 31 грудня 2015 року – 7185 тисяч
гривень). Станом на 31 грудня 2016 року до складу нематерiальних активiв включенi
повнiстю амортизованi активи у сумi 4501тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року – 795
тисяч гривень). Банк продовжує використовувати цi активи.
Обмежень, стосовно використання основних засобiв та нематерiальних активiв станом на
31 грудня 2016 року не має.
Оформлених у заставу основних засобiв та не нематерiальних активiв станом на 31 грудня
2016 року не має.
В наявностi лiцензiйний Договiр №01242.2015 вiд 01.03.2016 про придбання невиключних
лiцензiй програмного забезпечення Microsoft . Загальною вартiстю 6285 тисячi гривень,
надання лiцензiй та розрахунок здiйснюється щоквартально. За 2016 рiк придбано лiцензiй
на 3 236 тисячi гривень.
На сьогоднiшнiй день Емiтент не має потреби у капiтальному будiвництвi, розширеннi або
удосконаленнi основних засобiв
Дiяльнiсть емiтента знаходиться у високiй ступенi залежностi вiд законодавчих або
економiчних обмежень. На функцiонування емiтента впливають, насамперед, триваюча
полiтична криза та негативнi процеси в вiтчизнянiй банкiвськiй системi, грошовокредитна i фiскальна полiтика в країнi, стан економiки, змiни в банкiвському
законодавствi та рiзних галузях економiки, рiвень довiри з боку рiзних груп iнвесторiв та
наявнiсть платоспроможного попиту на банкiвськi кредити, а також стан свiтових ринкiв.
Найiстотнiший вплив на розвиток емiтента мають подiї на свiтових фiнансових ринках, а
також грошово-кредитна i валютна полiтика уряду, стабiлiзацiя полiтичної ситуацiї в
країнi, негативнi процеси в вiтчизнянiй банкiвськiй системi. На дiяльнiсть емiтента серед
iншого впливає також нестабiльнiсть та колiзiйнiсть норм чинного законодавства України.
У перiод з 01.01.2016р.по 31.12.2016р. загальна сума сплачених штрафiв та пенi складає 60
910,63 грн., з якої штрафнi санкцiї та пеня за порушення податкового законодавства
становить 610,54, пеня та штрафи за несвоєчаснi розрахунки по господарським договорам
200,09 грн.:
1. 08.04.2016 м/о 913 сума 1700,00грн.- штраф за порушення валютного законодавства
зг.Постанови НБУ вiд 04.04.2016 №61.
2. 01.09.2016 м/о 538 сума 58 400,00грн.- штраф за порушення вимог законодавства у
сферi фiнансового монiторингу згiдно Рiшення КзНРДБ та ПС вiд 26.08.2016 №416.
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Станом на 01.01.2017р. структура фiнансування дiяльностi емiтента наступна:
Ресурси Обсяг, тис.грн Структура
Кошти клiєнтiв 573 926 76%
Кошти ДIУ 1511 0%
Iншi зобов'язання 4849 0%
Власний капiтал 179800 24%
ВСЬОГО 760 086 100%
Основним джерелом фiнансування є залученi кошти клiєнтiв (72,9%) як на умовах
строкових депозитних вкладiв, так i у виглядi залишкiв на поточних рахунках.
Значну частину у пасивах емiтента займає власний капiтал – 23,7% (при
загальноприйнятiй нормi не менше 10%). Рiвень капiталiзацiї достатнiй. Нормативи
Нацiонального банку України щодо рiвня капiталiзацiї та лiквiдностi виконуються.
На даний момент Банк продовжує роботу над збереженням клiєнтської бази, стабiлiзацiєю
обсягу залучених ресурсiв, збiльшення їх строковостi та зниження вартостi їх залучення.
Важливим напрямком роботи також є пiдвищення рiвня диверсифiкацiї ресурсної бази.
В наявностi лiцензiйний Договiр №01242.2015 вiд 01.03.2016 про придбання невиключних
лiцензiй програмного забезпечення Microsoft . Загальною вартiстю 6285 тисячi гривень,
надання лiцензiй та розрахунок здiйснюється щоквартально. За 2016 рiк придбано лiцензiй
на 3 236 тисячi гривень, залишок за Договором складає 3048 тисячi гривень.
Стратегiя ПАТ «ЮНЕКС БАНК» направлена на оптимiзацiю дiяльностi та змiцнення
бiзнес-позицiй Банку з огляду особливостей сучасних економiчних умов.
Вiдповiдно до обраної стратегiї, основною метою дiяльностi є позицiонування Банку як
унiверсального фiнансового закладу, що обслуговує пiдприємства середнього та малого
бiзнесу, фiзичних осiб по всiй територiї України.
Основнi завдання, якi стоять перед Банком:
-оптимiзацiя обсягiв та структури активiв та прибутку Банку;
- використання сучасних технологiй – надання гарантовано якiсного банкiвського
обслуговування;
- зважений фiнансовий менеджмент пiд час формування i управлiння структурою активiв
та пасивiв, ефективне управлiння спiввiдношенням окремих джерел та видiв зобов’язань,
формування оптимальної структури балансу, пiдвищення платоспроможностi та
змiцнення фiнансової стiйкостi банку;
- диверсифiкацiя дiяльностi на рiзних напрямках з метою зниження рiвня банкiвських
ризикiв;
- зважена цiнова (тарифна) полiтика пiд час впровадження банкiвських продуктiв та
послуг на ринок;
- полiтика вiдкритостi i прозоростi для клiєнтiв;
- забезпечення умов дiяльностi Банку як стабiльного фiнансового iнституту;
- унiверсалiзацiя банкiвської дiяльностi;
- концентрацiї на цiльових сегментах ринку для кожного виду дiяльностi;
-оптимiзацiя та пiдвищення ефективностi регiональної мережi.
Прямуючи до максимальної вiдкритостi, Банк вважає за необхiдне оголосити i чiтко
дотримуватися у своїй дiяльностi таких принципiв:
- Банк орiєнтується на свiтовi стандарти обслуговування клiєнтiв i рiвною мiрою цiнує
кожного iз них;
- Банк дотримується законiв, етичних норм i правил чесного ведення бiзнесу, незаперечно
виконує свої зобов`язання i дорожить своєю репутацiєю;
- Банк зберiгає нейтралiтет у вiдношеннi полiтичних партiй i напрямкiв i здiйснює свою
дiяльнiсть, насамперед, в iнтересах вкладникiв, клiєнтiв i акцiонерiв ;
- Банк декларує себе як унiверсальний галузевий фiнансовий заклад, що обслуговує
клiєнтiв по всiй територiї України.
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Банк вiдмовляється вiд участi та фiнансування проектiв, що несуть у собi соцiальну або
екологiчну загрозу для регiонiв України. Розвиваючи новi напрямки дiяльностi, продукти i
послуги, Банк виходить iз принципу розумної обережностi. Банк дорожить своїми
спiвробiтниками i створює умови, в яких кожний працюючий може максимально
реалiзувати свої можливостi.
Банк має право вчиняти будь-якi правочини, необхiднi для надання ним банкiвських та
iнших фiнансових послуг та здiйснення iншої дiяльностi.
Галузь в якiй працює емiтент є досить консервативною та характеризується високим
рiвнем контролю та регулювання зi сторони Нацiонального банку України. В зв’язку з
цим витрати емiтента щодо дослiджень та розробок є незначними i обмежуються
поточним фiнансуванням роботи вiдповiдних пiдроздiлiв у штатi Банку та перiодичними
маркетинговими дослiдженнями з мiнiмальним бюджетом.
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше
вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, або
судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента вiдсутнi.
Основнi показники дiяльностi емiтента у тис. грн. за останнi три роки наступнi:
Показники
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
Активи
1 901 008,99 1 648 956,06 1 237 303,51
760 086,21
Кред.-iнв.порф. (нет.)
1 420 699,37 1 311 722,57
871 683,00
514 945,00
Кошти клiєнтiв
1 427 295,37 1 224 594,62 1 002 944,48
573 926,00
Власний капiтал
343 852,59
339 096,41
200 547,39
179 799,39
Чистий операц.дох.
90 548,00
88 096,86
92 635,30
101 666,40
Результат до рез.
без врах.переоцiнки
10 736,06
1 492,44
20 038,81
35 715,79
Фiнансовий результ.
1 411,95
-5 045,25
-70 043,74
-20 945,96
Кiлькiсть вiддiлень
36
33
29
22
Незважаючи на скорочення чистих активiв, емiтент пiдтримує стабiльний рiвень чистого
операцiйного доходу та нарощує результат до переоцiнки та резервiв (за рахунок
оптимiзацiї управлiння активами та пасивами). Негативний фiнансовий результат було
спричинено впливом iстотним доформуванням резервiв пiд активнi операцiї (52,6
млн.грн.)
Фiнансовий стан емiтента стабiльний, рiвень ризику – помiрний. Протягом 2012-2016рр.
рейтинговi агентства пiдвищили кредитний рейтинг ПАТ «ЮНЕКС БАНК» з рiвня
«uaBBB-» до рiвня «uaBBB+», прогноз «стабiльний».

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

Власні основні засоби (тис. Орендовані основні засоби
грн.)
(тис. грн.)

Основні засоби, всього
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

33952

29632

29640

24489

63592

54121

будівлі та
споруди

27830

26865

29428

24278

57258

51143

машини та
обладнання

5221

2500

32

28

5253

2528

45

транспортні
засоби

471

61

180

180

651

241

0

0

0

0

0

0

430

206

0

3

430

209

2.
Невиробничого
призначення:

0

2366

0

0

0

2366

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

2020

0

0

0

2020

транспортні
засоби

0

308

0

0

0

308

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

38

0

0

0

38

33952

31998

29640

24489

63592

56487

земельні ділянки
інші

Усього

Опис Строки експлуатацiї
(у роках)
Примiщення
40
Меблi
7
Офiсне та комп’ютерне обладнання 5-10
Транспортнi засоби
7-10
Iнше
5-10
Удосконалення орендованого майна протягом строку оренди
Банк використовує основнi засоби на правах власностi. Первiсна вартiсть основних
засобiв складає 56342 тисячi гривень ( в 2015-56428 тисячi гривень). Сума зносу складає
24344 тисячi гривень ( 2015- 22476 тисячi гривень). Ступiнь зносу 43% ( 2015 – 40%).
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було, обмеження в використаннi основних
засобiв вiдсутнi.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

46

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

605

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

579681

X

X

Усього зобов'язань

X

580286

X

X

Опис:

В рядку « Iншi зобов'язання» включено:
Кошти клiєнтiв - 573926;
Iншi фiнансовi та не фiнансовi зобов`язання – 5755.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

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

№
з/п

Дата прийняття
рішення

Гранична
сукупність
вартості
правочинів (тис.
грн)

1

2

3

4

5

1

15.04.2016

2474608

1237304

200

Опис

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 15 квiтня 2016 року (Протокол
№32 вiд 15.04.2016) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв: щодо залучення Банком коштiв; щодо розмiщення Банком
коштiв; щодо фiнансування пiд вiдступлення права грошової вимоги
(факторинг); щодо вiдступлення прав вимог; щодо переведення боргу; щодо
передачi в заставу (iпотеку) майна Банка, що можуть вчинятися Банком, в перiод
з 01.05.2016 по 30.04.2017 за умови попереднього погодження такого правочину
Спостережною радою Банку.
Гранична сукупна вартiсть за такими правочинами не може перевищувати
2474608тис. грн., тобто не бiльш нiж 200 % вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Банку. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Банку складає 1237304 тис. грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 291967894 голосiв. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 290083239 голосiв (що
становить 99,3545% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 290083239
голосiв. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття
рiшення – нуль голосiв.

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

Дата оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію) у
загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

20.01.2016

21.01.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

04.04.2016

04.04.2016

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

06.06.2016

07.06.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

47

27.12.2016

28.12.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Аудиторська фiрма ТОВ
"Iнтер-аудит"
30634365
01023 Україна м. Київ д/н
мiсто Київ б-р Л. Українки,
буд. 10, к. 61
№ 2248 26.01.2001
316 П 000316 30.11.2015 до
24.09.2020 року

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
/звiт незалежного аудитора/
Аудиторської фiрми у виглядi
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнтер-аудит»
за результатами аудиту рiчної фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»
станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року
№869/1
"13"квiтня 2017 року
м. Київ
Цей звiт адресується :
Керiвництву ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК";
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Ми провели аудит Фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»
(далi –ПАТ «ЮНЕКС БАНК», Банк), що додається, яка включає: Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2016
року, Звiт про прибутки i збитки, Звiт про сукупний дохiд, Звiт про змiну у власному капiталi, Звiт про рух
грошових коштiв за прямим методом за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих
облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки (далi – Рiчна фiнансова звiтнiсть, Фiнансовi звiти).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за Фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, нормативно-правових актiв Нацiонального
банку України та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того,
щоб забезпечити складання Фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства
або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї Фiнансової звiтностi на основi результатiв
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас
дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненостi, що Фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i
розкриття у Фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку
ризикiв суттєвих викривлень Фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку
цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного
подання Банком Фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi
облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання Фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовнопозитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Як видно iз примiтки 23 "Управлiння фiнансовими ризиками" негативний сукупний розрив лiквiдностi
становить за фiнансовими iнструментами за очiкуваним строком погашення "вiд 6 до 12 мiсяцiв." становить
(123 899) тис.грн. (на 31.12.2015 року розрив лiквiдностi фiнансових iнструментiв становив (37 659) тис.грн.
за той же самий очiкуваний строк). Вказаний розрив лiквiдностi становить 17 вiдсоткiв вiд вартостi активiв
Банку, що створює значнi ризики невиконання Банком своїх зобов'язань за несприятливих умов або у
стресових ситуацiях.
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Однак, протягом звiтного перiоду Банк не порушував строкiв розрахункiв з клiєнтами та контрагентами.
Якiсть управлiння активами i пасивами Банку находиться пiд щоденним контролем менеджменту Банку, в
тому числi на дату пiдписання звiтностi до випуску.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для
висловлення умовно – позитивної думки», Фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» станом на
кiнець дня 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати, рух власного капiталу, рух грошових коштiв за
рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Генеральний директор
Аудиторської фiрми ТОВ «Iнтер-аудит»
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi вiд 26.01.2001 р. №2248 (продовжено
рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.09.2015 р. №315/3 – до 24.09.2020 року)
Свiдоцтво Нацiонального банку України про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на
проведення аудиторських перевiрок банкiв вiд 17.09.2012 року №0000007 (строком дiї до 17.09.2017 року)
Сертифiкат аудитора банкiв Аудиторської палати України №0019 (термiн чинностi продовжено Рiшенням
Аудиторської палати України вiд 24.12.2014 № 304/2 – до 01.01.2020 року)
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв реєстрацiйний номер 316 Серiя П № 000316 (строком дiї до
24.09.2020 року) Денисюк О.В.
«13» квiтня 2017 року, м. Київ.
н/д
н/д
н/д

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

2

1

2

2015

2

1

3

2014

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iнше не передбачено

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Iнше не передбачено

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Внесення змiн до внутрiшнiх положень Банку

Так

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

Ні

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

5

членів наглядової ради - акціонерів

2

членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

2

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

0

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

2

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

1

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

У минулому роцi Спостережна
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рада ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
самооцiнку не проводила

н/д
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради
протягом останніх трьох років?
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Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Спостережної ради
ПАТ "ЮНЕКС БАНК"
комiтети не створенi

Інші (запишіть)

н/д

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

Ні

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

Ні

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Iнше внутрiшнiми
документами ПАТ "ЮНЕКС
БАНК" не передбачено

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Кандидатами в члени Спостережної ради Банку мають

X
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бути дiєздатнi фiзичнi особи з бездоганною дiловою репутацiєю. Ознакою
наявностi бездоганної дiлової репутацiї є вiдсутнiсть нижченаведених
фактiв. Ознакою вiдсутностi бездоганної дiлової репутацiї фiзичної особи
є: - наявнiсть судимостi, яка не погашена i не знята в установленому
законодавством порядку за злочинами, передбаченими роздiлом VII,
статтями 199, 200, 209, 209-1, 212, 212-1, 258, 2585, статтями 366-1, 368,
368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2 Кримiнального кодексу України; неналежне виконання зобов'язань фiнансового характеру щодо будь-якого
банку або iншої юридичної чи фiзичної особи (протягом останнiх п'яти
рокiв), зокрема наявнiсть фактiв невиконання особою взятих на себе
зобов'язань як учасника/iнвестора щодо забезпечення внесення коштiв для
капiталiзацiї банку; - кандидат обiймав не менше шести мiсяцiв посаду в
органах управлiння банку протягом одного року до запровадження
тимчасової адмiнiстрацiї, лiквiдацiї банку (застосовується протягом трьох
рокiв з дня настання подiї); - звiльнення на вимогу Нацiонального банку чи
iншого державного органу; - звiльнення за статтями 40 (пункти 2 - 4, 7, 8),
41 (крiм пункту 5 частини першої цiєї статтi) Кодексу законiв про працю
України (протягом останнiх п'яти рокiв); - триває дiя позбавлення прав
обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю згiдно з вироком
суду; - неналежне виконання обов'язкiв як платника податкiв та зборiв; наявнiсть iнформацiї, що особа включена до перелiку осiб, пов'язаних iз
здiйсненням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано
мiжнароднi санкцiї, в установленому законодавством порядку; застосування iноземними державами, мiждержавними об'єднаннями,
мiжнародними органiзацiями або Україною санкцiй до фiзичної особи, якi
не скасованi; - установлення Правлiнням Нацiонального банку або
Комiсiєю Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання
дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайта) платiжних систем вiдповiдно до
нормативно-правового акта Нацiонального банку про застосування заходiв
впливу за порушення банкiвського законодавства факту здiйснення банком,
у якому фiзична особа є (була) кiнцевим бенефiцiарним власником
(контролером), ризикової дiяльностi, що загрожує iнтересам вкладникiв чи
iнших кредиторiв банку (застосовується протягом одного року з дня
настання такої подiї); - особа пiддана адмiнiстративному стягненню за
порушення вимог банкiвського законодавства, законодавства у сферi
запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних
злочинним шляхом (застосовується протягом одного року з дня настання
такої подiї). З метою виконання завдань, якi покладаються на Спостережну
раду, кандидати, якi висуваються до її складу, повиннi володiти знаннями
та квалiфiкацiєю, необхiдними для виконання ними їхнiх посадових
обов’язкiв, зокрема як мiнiмум: - розумiти значнi ризики, з якими працює
або планує працювати Банк; - розумiти потреби Банку у капiталi; - бути
спроможними оцiнювати на регулярнiй основi ефективнiсть i обережнiсть
дiй Правлiння щодо управлiння операцiями Банку i ризиками, на якi
наражається Банк. Не менш як на одну четверту Спостережна рада має
складатися з осiб, якi мають повну вищу освiту в галузi економiки або
права. Iншi члени Спостережної ради повиннi мати повну вищу освiту та
освiту в галузi менеджменту (управлiння). Хоча б один iз членiв
Спостережної ради, який має освiту в галузi економiки або права, повинен
мати досвiд роботи в банкiвськiй системi на керiвних посадах не менше
трьох рокiв.

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

Ні

X

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

X

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

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

X

Інше (запишіть)

Iнше внутрiшнiми
документами ПАТ "ЮНЕКС
БАНК" не передбачено

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

так, створено
ревізійну
комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з
органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирішення кожного з цих питань?
Не
належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
компетенції
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу,
або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх
суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
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Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи
або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного
товариства?(так/ні) Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Ні

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

На вимогу Нацiонального банку України
розроблена "Облiкова полiтика ПАТ "ЮНЕКС
БАНК" в якiй зазначенi питання про акцiї
товариства та порядок розподiлу прибутку.

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про
склад органів
управління
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи
загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні

X
Iнше не передбачене

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Причин змiнювати не було

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

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

Ні

X
Iншi органи в минулому роцi
не здiйснювали перевiрок
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З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього
разу?
Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Iнших причин не було

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

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

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Iншого не планує

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових
бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
56

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 12.11.2010 ; яким органом
управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
(далi – Кодекс), у перше був прийнятий рiшенням позачергових Загальних збарiв
акцiонерiв Банку 12 листопада 2010 року (протокол Загальних зборiв акцiонерiв №26
вiд 12.11.2010). 15 квiтня 2011 року був затверджений в новiй редакцiї на пiдставi
рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 27 вiд 15.04.2011). Остання
редакцiя Кодексу була затверджена 06 червня 2016 року рiшенням позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 33 вiд 06.06.2016).
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином
його оприлюднено: Iнформацiю про прийняття акцiонерним товариством кодексу
(принципiв, правил) корпоративного управлiння оприлюднено на власнiй вебсторiнцi Банку в мережi Iнтернет
http://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=745 шляхом розмiщення на нiй
Кодексу корпоративного управлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК".
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного
управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом
року
Всi зазначенi в Кодексi корпоративного управлiння принципи Банком дотримуються, а
саме: 1)В Кодексi корпоративного управлiння закрiплений абсолютний прiоритет
дотримання захисту прав та законних iнтересiв акцiонерiв. Реалiзацiя прав акцiонерiв
гарантується статутом банку та прийнятому на пiдставi статуту положенням про загальнi
збори акцiонерiв. Акцiонери банку перш за все реалiзують свої права беручи участь в
управлiннi банком через участь в загальних зборах акцiонерiв, якi вiдповiдно до Статуту
банку та положення про загальнi збори акцiонерiв є вищим органом управлiння банку.
Крiм того, акцiонери мають право вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх положень бути
обраними до складу Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї банку. У вiдповiдностi до
Статуту та внутрiшнiх положень банком в передбаченому порядку та строки розкриває
акцiонерам iнформацiю шляхом її розмiщення на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет,
повiдомлення про проведення позачергових та рiчних загальних зборiв акцiонерiв було
направлено кожному акцiонеру рекомендованим листом з повiдомленням, надруковано в
виданнi «Бюлетень. Цiннi папери.» В Статутi та внутрiшнiх положеннях закрiплено право
акцiонерiв вносити пропозицiї до порядку денного. Результати голосування з кожного
питання порядку денного закрiплюються в протоколi про пiдсумки голосування, який
доводиться до вiдома акцiонерiв шляхом розмiщення на власнiй веб-сторiнцi банку в
мережi Iнтернет. В Статутi та внутрiшнiх положеннях закрiплено право кожного
акцiонера на ознайомлення з матерiалами, документами з питань порядку денного
загальних зборiв та порядок i строки отримання дивiдендiв. 2)Забезпечення розмежування
обов'язкiв i повноважень мiж органами управлiння Банку. Компетенцiя органiв управлiння
закрiплена в Статутi та положеннях банку про загальнi збори акцiонерiв, про правлiння,
про спостережну раду. Повноваження органiв управлiння чiтко роздiленi та не
дублюються. Загальнi збори акцiонерiв як вищий орган банку може вирiшувати будь-яке
питання дiяльностi банку. Спостережна рада – орган який здiйснює захист прав акцiонерiв
та контролює дiяльнiсть Правлiння. Правлiння – виконавчий орган банку, який здiйснює
поточне керiвництво та реалiзацiю стратегiчних планiв та цiлей банку. Правлiння в
передбаченому порядку звiтує Спостережнiй радi та Загальним зборам акцiонерiв про стан
справ в банку. 3)Забезпечення прозоростi та своєчасного розкриття належної достовiрної
iнформацiї. Пiдсумки дiяльностi Банку вiдображаються у щомiсячних, квартальних i
рiчних балансах, звiтах про прибутки i збитки, а також в рiчному звiтi. Затверджений
Загальними зборами рiчний баланс i звiт про прибутки i збитки за формою та в строки,
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встановленi Нацiональним банком України, публiкується у спецiальному виданнi пiсля
пiдтвердження достовiрностi поданих в ньому вiдомостей зовнiшнiм аудитором. Банк веде
власну веб-сторiнку в мережi Iнтернет, на якiй розмiщується iнформацiя, що пiдлягає
оприлюдненню вiдповiдно до законодавства України. Достовiрнiсть iнформацiї, яка
розкривається Банком, забезпечується шляхом: - пiдготовки фiнансової звiтностi за
нацiональними та мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi; - проведення
незалежного зовнiшнього аудиту; - здiйснення ефективного внутрiшнього контролю. 4)
Запобiгання конфлiктам iнтересiв. Керiвний склад та працiвники Банку уникають при
виконаннi своїх обов’язкiв конфлiкту iнтересiв. У випадку виникнення конфлiкту
iнтересiв повиннi вiдповiдно повiдомити про це Правлiння, Спостережну раду та Загальнi
збори акцiонерiв. 5) Забезпечення лояльностi та вiдповiдальностi перед заiнтересованими
особами. При взаємодiї з заiнтересованими особами банк постiйно прагне пiдвищувати
свiй професiйний рiвень, полiпшуючи якiсть продуктiв та послуг, бере на себе
вiдповiдальнiсть за свої дiї та дотримання домовленостей, закрiплених в угодах, з
клiєнтами, працiвниками, контрагентами, органами державної влади та управлiння. 6)
Забезпечення ефективного контролю за фiнансовою дiяльнiстю Банку та управлiнням
ризиками. В банку створено управлiння фiнансiв та ризикiв, яке дiє на пiдставi положення.
В банку затверджено Полiтику управлiння ризиками. На постiйнiй основi дiють кредитний
комiтет, комiтет з питань управлiння активами i пасивами, тарифний комiтет. До процесу
управлiння ризиками залученi всi структурнi пiдроздiли: Спостережна рада та Правлiння
банку, в межах своїх повноважень управлiння фiнансiв та ризикiв, бек-офiси, фронт-офiси.
Органами, що здiйснюють контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю банку є
Спостережна рада (дiє комiтет з фiнансiв та аудиту), в межах своїх повноважень, вiддiл
внутрiшнього аудиту, Ревiзiйна комiсiя в складi 3 осiб, яка дiє на пiдставi положення про
неї. Банк спiвпрацює з зовнiшнiми аудиторами на пiдставi укладеного договору.

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
ПАТ “ЮНЕКС БАНК» здiйснює свою дiяльнiсть з метою отримання прибутку та участi в
економiчному i соцiальному розвитку України шляхом сприяння пiдприємництву,
залучення вiтчизняних та iноземних iнвестицiй, банкiвських технологiй i технiки,
удосконалення кредитно-фiнансових та зовнiшньоекономiчних вiдносин. Фiнансова
полiтика Банку грунтується на принципах надiйностi, ефективностi, прибутковостi,
оперативностi, доступностi та максимальної зручностi для клiєнтiв.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по
батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу
за рік.
На протязi 2016 року склад власникiв iстотної участi ПАТ «ЮНЕКС БАНК» залишався
незмiнним. Акцiонером ПАТ «ЮНЕКС БАНК», що має iстотну участь у капiталi банку є
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЧЕЛСI», код за ЄДРПОУ 32692795,
мiсцезнаходження: Україна, 50065, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул.
Революцiйна, 17. Згiдно з рiшенням Комiсiї з питань нагляду та регулювання дiяльностi
банкiв Нацiонального банку України вiд 27 жовтня 2010 року №688 ТОВ «ЧЕЛСI» має
письмовий дозвiл Нацiонального банку України на збiльшення iстотної участi в
статутному капiталi ПАТ «ЮНЕКС БАНК» до розмiру 98,3436% статутного капiталу
банку, що становитиме 287163237 акцiй банку загальною номiнальною вартiстю
287163237,00 грн.. У 2016 роцi ТОВ «ЧЕЛСI» шляхом викупу у iншого акцiонера
збiльшило пакет акцiй емiтента i станом на 31.12.2016 володiє 290083237 простих iменних
акцiй ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (99,3436% вiд статутного капiталу Банку). У 2016 роцi змiн у
складi учасникiв ТОВ «ЧЕЛСI» не вiдбувалось. Єдиним учасником ТОВ «ЧЕЛСI» (частка
100%) залишилася компанiя "ВИЗАЙН IНВЕСТМЕНТС ЛТД" (WITHINE INVESTMENTS
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LTD), Кiпр. Контролером ПАТ «ЮНЕКС БАНК» є Новинський Вадим Владиславович,
акцiонер (контролер) компанiї "КОМIСIАНО IНВЕСТМЕНТС ЛТД" (KOMISIANO
INVESTMENTS LTD) (частка 100%), яка є єдиним акцiонером компанiї "ВИЗАЙН
IНВЕСТМЕНТС ЛТД" (WITHINE INVESTMENTS LTD) (частка 100%), яка в свою чергу,
є єдиним учасником ТОВ «ЧЕЛСI» (частка 100%), якому станом на 31.12.2016 належить
99,3436% акцiй Банку. Згiдно з рiшенням Комiсiї з питань нагляду та регулювання
дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайта) платiжних систем Нацiонального банку України вiд
04.06.2015 за номером №262, Новинському Вадиму Владиславовичу погоджено
опосередковане одноосiбне набуття iстотної участi в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВI «ЮНЕКС БАНК» через набуття контролю над акцiонером банку
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЧЕЛСI», якому належить
99,3436% статутного капiталу Банку, через компанiї "КОМIСIАНО IНВЕСТМЕНТС ЛТД"
(KOMISIANO INVESTMENTS LTD) и "ВИЗАЙН IНВЕСТМЕНТС ЛТД" (WITHINE
INVESTMENTS LTD).
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової
ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
На протязi 2016 року не було фактiв порушення членами Спостережної ради ПАТ
«ЮНЕКС БАНК» та членами Правлiння Банку внутрiшнiх положень та правил ПАТ
«ЮНЕКС БАНК», якi б призвели до заподiяння шкоди Банку або споживачам фiнансових
послуг.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади
до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого
органу, або про відсутність таких заходів.
Протягом звiтного року до ПАТ «ЮНЕКВС БАНК», у тому числi до членiв його
Спостережної ради та Правлiння, органами державної влади заходи впливу не застосованi.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи.
В процесi своєї дiяльностi Банк постiйно iдентифiкує та оцiнює ризики, що впливають чи
можуть вплинути на його фiнансовий стан, а також здiйснює контроль за ними вiдповiдно
внутрiшньобанкiвської системи управлiння ризиками. Стратегiя ризик-менеджменту
Банку базується на дотриманнi принципу беззбитковостi дiяльностi та спрямована на
забезпечення оптимального спiввiдношення мiж прибутковiстю окремих бiзнес-напрямiв
та рiвнем ризикiв, що приймає на себе Банк при здiйсненнi певних операцiй. Керiвництво
Банку зважено пiдходить до комплексної оцiнки ризикiв за активними та пасивними
операцiями, диверсифiкацiї кредитно-iнвестицiйного портфелю. В своїй дiяльностi Банк
враховує можливий вплив полiтичних та макроекономiчних ризикiв таких як: податкове
навантаження - високi податки або вимоги податкових органiв, що призводить до
зростання податкових платежiв, штрафiв i пенi; невизначенiсть регуляторного середовища
для дiяльностi емiтента; полiтична нестабiльнiсть; рецесiя чи зниження темпiв
економiчного розвитку; зростання iнфляцiї чи зниження впевненостi споживачiв у
майбутньому; неефективна судова система; обмеження на валютнi операцiї. Вплив
вищевказаних ризикiв нейтралiзується веденням консервативної полiтики в частинi
управлiння активами та пасивами Банку (мiнiмiзацiя вiдкритої валютної позицiї,
управлiння ГЕП-розривами, пiдвищенi вимоги до кредитоспро-можностi потенцiйних
позичальниккiв тощо). Iнформацiя стосовно системи оцiнки та управлiння ризиками:
управлiння ризиками є однiєю з ключових задач менеджменту Банку. Глобальна мета
системи ризик-менеджменту – забезпечення оптимального балансу мiж максимiзацiєю
прибуткiв та довгостроковою стабiльнiстю бiзнесу. Основними органами управлiння
ризиками є створенi в Банку комiтети, загальне керiвництво здiйснюють Правлiння та
Спостережна рада Банку. Iнформацiйнi системи достатнi для аналiзу та управлiння
ринковими ризиками, що притаманнi Банку. Вони надають можливiсть регулярно
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отримувати iнформацiю щодо стану усiх активiв та зобов`язань, їх платностi. До
колегiального вирiшення питань, що мають суттєвий вплив на фiнансовий стан банку,
створенi профiльнi комiтети: Комiтет з управлiння активами та пасивами (КУАП) та
Кредитний комiтет, якi в межах своєї компетенцiї беруть участь у процесi управлiння
ризиками. КУАП – забезпечує, у визначеному Положенням про Комiтет з управлiння
активами та пасивами порядку, оптимiзацiю загальної структури активiв та пасивiв,
дотримання показникiв ризику лiквiдностi, ризику достатностi капiталу, процентного,
валютного i ринкового ризикiв; затверджує плани заходiв щодо усунення негативного
впливу вiд пiдвищення рiвня ризику лiквiдностi, ризику достатностi капiталу,
процентного, валютного i ринкового ризикiв або термiновi плани заходiв щодо усунення
негативного впливу вiд пiдвищення рiвня ризику лiквiдностi, ризику достатностi капiталу,
процентного, валютного i ринкового ризикiв та контролює їх виконання. Кредитний
комiтет – забезпечує у визначеному Положенням про Кредитний комiтет порядку
дотримання показникiв кредитного ризику. Затверджує плани заходiв щодо усунення
негативного впливу вiд пiдвищення рiвня кредитного ризику або термiновi плани щодо
усунення негативного впливу вiд пiдвищення рiвня кредитного ризику та контролює їх
виконання. Координацiя та iнформацiйна пiдтримка системи ризик-менеджменту
здiйснюється Управлiнням ризикiв та комплайенс, основною метою якого є: - виявлення
(iдентифiкацiя) ризикiв, проведення оцiнки їх величини, здiйснення їх монiторингу,
контроль ризикових позицiй Банку та врахування взаємозв‘язкiв мiж рiзними категорiями
(видами) ризикiв; - здiйснення внутрiшнього контролю (функцiя комплайенс) за
дотриманням вимог законодавчих та нормативно-правових актiв, установчих, внутрiшнiх
документiв та стандартiв Банку при здiйсненнi операцiй для мiнiмiзацiї ризикiв дiяльностi
Банку.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової
та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року робота пiдроздiлу внутрiшнього аудиту
регулювалась наступними внутрiшнiми документами Банку: - Положенням про вiддiл
внутрiшнього аудиту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»,
затвердженого Рiшенням Спостережної Ради вiд 03 червня 2016 року (Протокол № 16); посадовими iнструкцiями працiвникiв служби. Положення визначає мету та порядок
дiяльностi служби внутрiшнього аудиту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮНЕКС БАНК», його структуру, основнi завдання, функцiї та порядок взаємодiї з
iншими пiдроздiлами Банку. У звiтному перiодi вiддiл внутрiшнього аудиту
пiдпорядковувався безпосередньо Спостережнiй Радi ПАТ «ЮНЕКС БАНК». Головним
завданням вiддiлу внутрiшнього аудиту є здiйснення неупередженої та об’єктивної оцiнки
фiнансової, операцiйної, iнших систем i процедур контролю в Банку, оцiнка та аналiз
виконання посадовими особами i персоналом Банку Статуту, внутрiшнiх положень Банку
щодо проведення операцiй в обсягах наданої Нацiональним банком України банкiвської
лiцензiї або дозволу на окремi банкiвськi операцiї; нагляд за поточною дiяльнiстю Банку;
контроль за мiнiмiзацiєю ризикiв у активних операцiях Банку; перевiрка результатiв
поточної фiнансової дiяльностi, контроль ефективного використання та збереження
банкiвських ресурсiв та iншi. Вiдповiдно до рiшення Комiтету Нацiонального банку
України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту)
платiжних систем вiд 20 сiчня 2017 року, погоджено призначення Метелицi Володимира
Миколайовича на посаду начальника служби внутрiшнього аудиту.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Протягом звiтного перiоду вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує розмiр,
встановлений Статутом ПАТ «ЮНЕКС БАНК», не здiйснювалось.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в
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обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Протягом звiтного перiоду купiвля-продаж активiв в обсязi, що перевищує розмiр,
встановлений Статутом ПАТ «ЮНЕКС БАНК», не здiйснювалось.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах
однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року
(така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
При визначеннi пов'язаних осiб, Банк застосовує вимоги чинного законодавства України
та Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку. Як правило, сторони вважаються
пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або якщо одна з них має
можливiсть контролювати iншу, або може мати суттєвий вплив при прийняттi фiнансових
та управлiнських рiшень. Пiд час розгляду кожного випадку вiдносин, що можуть являти
собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не
лише їх юридичнiй формi. Операцiї з пов'язаними особами протягом звiтного року
здiйснювались вiдповiдно до встановлених полiтиками Банку умов кредитування (в т.ч.
згiдно з процентною полiтикою) та мали позитивний вплив на фiнансовий результат
Банку. Операцiї з пов`язаними особами, якi є основним управлiнським персоналом
здiйснювались на звичайних комерцiйних умовах. Протягом звiтного перiоду ПАТ
«ЮНЕКС БАНК» здiйснювались операцiї з пов'язаними особами, iнформацiя вiдносно
яких вiдображена у рiчної фiнансовiй звiтностi ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за 2016 рiк (
Примiтця №28 до рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за 2016 рiк).
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського
висновку (звіту).
Органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо
аудиторського висновку рекомендацiї не надавалися.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової
установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за
ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та
по батькові)
Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК» вiд 07.10.2016 року,
протокол №30, банком укладено договiр №868 на проведення зовнiшнього аудиту рiчної
фiнансової звiтностi за 2016 рiк з ТОВ аудиторською фiрмою «Iнтер-аудит»
(мiсцезнаходження: 04073, м. Київ, Проспект Московський, 9 корпус 1 В, офiси 1-204, 1205), код за ЄДРПОУ 30634365. Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської
дiяльностi вiд 26.01.2001 р. № 2248 (продовжено рiшенням Аудиторської палати України
вiд 24.09.15р. №315/3 – до 24.09.20р.). Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських
фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних
паперiв вiд 30.11.2015 №000316 (строк дiї свiдоцтва з 30.11.2015 по 24.09.2020); Свiдоцтво
Нацiонального банку України про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають
право на проведення аудиторських перевiрок банкiв вiд 17.09.2012 року №0000007
(строком дiї до 17.09.2017 року).
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської
діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi – 17 рокiв
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких
надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Зовнiшнiй аудитор - ТОВ аудиторська фiрма «Iнтер-аудит», надає послуги емiтенту
протягом семi рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських
послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
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Iншi аудиторськi послуги – не надавалися
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту
інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй
внутрiшнього аудитора – не зафiксовано;
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій
установі протягом останіх п`яти років.
З 2010 року аудит проводився тiєю же аудиторською фiрмою, аудитори, якi безпосередньо
проводили перевiрку, при кожнiй перевiрцi частково змiнювалися;
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної
звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
ТОВ аудиторська фiрма «Iнтер-аудит» пройшла зовнiшнiй контроль якостi професiйних
послуг та отримала свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi (Свiдоцтво про
вiдповiднiсть системи контролю якостi № 304/4, видане згiдно рiшення АПУ вiд
24.12.2014 року). Санкцiї до ТОВ Аудиторської Фiрми «Iнтер-аудит» Аудиторською
палатою України та органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг, протягом року не застосовувалися. Фактiв подання недостовiрної звiтностi ПАТ
«ЮНЕКС БАНК» не виявлено.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, наявність механізму розгляду скарг.
В ПАТ «ЮНЕКС БАНК» впроваджено наказом Порядок роботи зi зверненнями громадян
(пропозицiї, заяви, скарги). Всi звернення громадян, в т.ч. скарги реєструються
централiзовано в управлiннi справами Департаменту персоналу i адмiнiстрацiї в журналi
реєстрацiї пропозицiй, заяв, скарг громадян та передаються для проставляння резолюцiї
в.о.Голови Правлiння Банку, або особi, яка тимчасово виконує його обов’язки.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи,
уповноваженого розглядати скарги.
Спецiального пiдроздiлу, який розглядає скарги споживачiв фiнансових послуг немає. У
вiдповiдностi до встановленого у Банку Порядку роботи зi зверненнями громадян всi
звернення, в т.ч. скарги, згiдно резолюцiї керiвника Банку, передаються на виконання
структурному пiдроздiлу/посадовiй особi. В межах своїх функцiональних обов’язкiв в
розглядi скарг вiд споживачiв беруть участь структурнi пiдроздiли, що обслуговують
споживачiв, юридичне управлiння, управлiння безпеки.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість
задоволених скарг).
За 2016 рiк до банку надiйшло 6 скарг, якi були з питань здiйснення операцiй з
використанням банкiвських платiжних карток, сплати процентiв по вкладах, iпотечного
договору, обслуговування рахункiв. Всi скарги задоволенi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду.
У звiтнiй перiод позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою
установою не було.
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ЗВІТ
про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2016 (число, місяць, рік)
Найменування статті

Примітки

Звітний
період

Попередній
період

1

2

3

4

7

183048

183164

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
Грошові кошти та їх еквіваленти

Кошти в інших банках

8

20050

139313

Кредити та заборгованість клієнтів

9

504633

861727

Цінні папери в портфелі банку на продаж

10

10312

9956

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії

0

0

Інвестиційна нерухомість

0

0

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

1255

1256

Відстрочений податковий актив

831

950

0

0

Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи

11

34325

34216

Інші фінансові активи

12

3420

2937

Інші активи

12

2212

3785

0

0

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників

Додаткових статей немає.

Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів:

760086

1237304

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

14

0

11

Кошти клієнтів

15

573926

1027951

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

0

0

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

Інші залучені кошти

0

0

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

0

0

Резерви за зобов’язаннями

16

0

1937

Інші фінансові зобов’язання

17

1511

1683

Інші зобов'язання

17

4849

5174

0

0

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

Примітки

Звітний
період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи

19

153579

217873

Процентні витрати

19

-67280

-147516

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

86299

70357

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

-52145

-43944

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

34154

26413

Комісійні доходи

20

19534

18665

Комісійні витрати

20

-7267

-6745

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

10

-320

-28226

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

0

0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

0

0

Результат від операцій з іноземною валютою

1830

7919

Результат від переоцінки іноземної валюти

-2078

-14434

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості

0

0

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

0

0

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

0

0

-963

-2776

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

1937

-1937

1839

2814

-69505

-72188

0

0

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

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями

12

15

Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими
статтями

21

Додаткових статтей (доходiв) немає
0

0
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Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст
показників

Додаткових статтей (витрат) немає.

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими
статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток

22

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

0

0

-20839

-70495

-107

451

-20946

-70044

0

0

-20946

-70044

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

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

Додаткових статтей(сукупнi доходи, що не
будуть рекласифiкованi в прибуток чи збиток)
немає.

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

0

0

Додаткових статтей(сукупнi витрати, що не
будуть рекласифiкованi в прибуток чи збиток)
немає.

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

210

-73

Результат переоцінки за операціями з хеджування
грошових потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

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

Додаткових статтей(сукупнi доходи, що будуть
рекласифiкованi в прибуток чи збиток) немає.

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

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

0

0

Додаткових статтей(сукупнi витрати, що будуть
рекласифiкованi в прибуток чи збиток) немає.
0

0

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

-12

-13

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

198

-86

Інший сукупний дохід після оподаткування

198

-86
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Звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2016 рік
Належить власникам материнської компанії
емісій
ні
різниц
Найменув
Прим статут і та
ання
ний
ітки
інший
статті
капіта
додатк
л
овий
капіта
л
1

2

незареє
строван
ий
статутн
ий
капітал

Неко
Усього
резе
нтрол
власног
рвні резерв нерозпод додат
ьован
о
та
и
ілений
кові
а
усього
капітал
інші перео прибуто статт
частк
у
фонд цінки
к
і
а
и

3

4

5

6

7

8

Х

9

10

11

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

320038

4161

0

0

-58

-53463

0

270678

0

270678

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

-28038

0

0

0

0

28038

0

0

0

270678

Скоригова
ний
залишок
на початок
попереднь
ого
періоду

292000

4161

0

0

-58

-25425

0

270678

0

270678

прибуток/(
збиток) за
рік

0

0

0

0

0

-70044

0

-70044

0

200634

інший
сукупний
дохід

0

0

0

0

-86

0

0

-86

0

200548

Усього
сукупного
доходу:
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Амортизац
ія резерву
переоцінк
и
основних
засобів або
реалізован
ий
результат

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку
до
резервних
та інших
фондів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Незареєст
рований
статутний
капітал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Операції з
акціонера
ми

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

номінальн
а вартість

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

емісійний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

купівля

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

анулюванн
я

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднанн
я компаній

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок
на кінець
попереднь
ого
періоду

292000

4161

0

0

-144

-95469

0

200548

0

200548

прибуток/(
збиток) за
рік

0

0

0

0

0

-20946

0

-20946

0

179602

інший
сукупний
дохід

0

0

0

0

198

0

0

198

0

179800

Амортизац
ія резерву

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Емісія
акцій:

Власні
акції, що
викуплені
в
акціонерів:

Усього
сукупного
доходу:
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переоцінк
и
основних
засобів або
реалізован
ий
результат
Розподіл
прибутку
до
резервних
та інших
фондів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Незареєст
рований
статутний
капітал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Операції з
акціонера
ми

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

номінальн
а вартість

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

емісійний
дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

купівля

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

анулюванн
я

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднанн
я компаній

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Емісія
акцій:

Власні
акції, що
викуплені
в
акціонерів:

Додаткові
статті –
опис
статей та
вміст
показників

Додаткових статтей немає.

Додаткові
статті –
усього за
додаткови
ми
статтями

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок
на кінець
звітного
періоду

292000

4161

0

0

54

-116415

0

179800

179800

Звiт про змiни у власному капiталi ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (Звiт про власний капiтал) за
2016 рiк мiстить посилання на Примiтки до фiнансової звiтностi, що складена Банком
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ЗВІТ
про рух грошових коштів за прямим методом
за 2016 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний
період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

19

155906

217361

Процентні витрати, що сплачені

19

-70997

-149232

Комісійні доходи, що отримані

20

18568

18675

Комісійні витрати, що сплачені

20

-7267

-6745

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

124

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

444

799

Результат операцій з іноземною валютою

1830

7919

Інші отримані операційні доходи

1497

2123

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

21

-64384

-68152

Податок на прибуток, сплачений

22

0

183

34833

21333

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

0

0

22730

0

0

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

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів

10

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

8

117066

-98638

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів

9

314537

355736

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

12

1378

-2576

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

14

-11

-32059

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

15

-475074

-391603

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

0

0

323

-607

0

0

-41781

-147017

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

16, 17

72

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

10

-10221

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

10

10000

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

0

0

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів

0

0

Придбання асоційованих компаній

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

0

0

Придбання основних засобів

11

-6378

-236

Надходження від реалізації основних засобів

11

379

1275

Придбання нематеріальних активів

0

0

Надходження від вибуття нематеріальних активів

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

-6220

1039

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

13052

77283

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

-116

-47362

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

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

7

183164

230526

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

7

183048

183164
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ЗВІТ
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2016 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний
період

Попередній
період

1

2

3

4

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

75

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
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Примітки
до звіту
за 2016 рік
№
з/п

Текст примітки

1

Вступ Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi за 2016 фiнансовий рiк для ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС
БАНК» (далi – «Банк»). Фiнансова звiтнiсть пiдписана та затверджено В.о. Головою Правлiння та
Головним бухгалтером Банку вiд iменi Правлiння «12» квiтня 2017 року . Банк зареєстрований в
Українi та є резидентом України. Банк є акцiонерним товариством з вiдповiдальнiстю акцiонерiв,
обмеженою часткою акцiй, що їм належать, i був утворений вiдповiдно до законодавства України.
Станом на 31 грудня 2016 року i 31 грудня 2015 року безпосередньою та фактичною материнською
компанiєю Банку було ТОВ «Челсi», кiнцевим бенефiцiарним власником Банку є п. Новинський В.В.
Основна дiяльнiсть. Основним видом дiяльностi Банку є надання банкiвських послуг юридичним та
фiзичним особам на територiї України. Банк здiйснює свою дiяльнiсть з 1993 року вiдповiдно до
банкiвської лiцензiї Нацiонального банку України (НБУ) №56 вiд 28 жовтня 2011 року. Банк є
учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (реєстрацiйне свiдоцтво № 162 вiд 5 листопада
2002 р.), що дiє вiдповiдно до Закону № 4452-IV «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» вiд
23 лютого 2012 року (зi змiнами). Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб забезпечує повернення
вкладникам депозитiв, включаючи вiдсотки до 200 тисяч гривень на одну особу (у 2015 роцi – 200
тисяч гривень) у випадку, якщо в банку розпочата процедура лiквiдацiї. Банк не має фiлiй в Українi (у
2015 роцi Банк не мав фiлiй в Українi). Банк має 22 вiддiлення в Українi (у 2015 роцi – 29 вiддiлень).
Протягом 2016 року було закрито 7 вiддiлень, в мiстах Львiв , Кiровоград, Ужгород, Київ, Черкаси,
Iвано-Франкiвськ та одне яке розташовано в зонi АТО м.Луганськ. В 2016 роцi середньооблiкова
кiлькiсть штатних працiвникiв банку складала 220 осiб (2015 - 269 осiб).Стратегiя Банку направлена на
оптимiзацiю дiяльностi та змiцнення бiзнес-позицiй Банку з огляду особливостей сучасних
економiчних умов. Вiдповiдно до обраної стратегiї, основною метою дiяльностi є позицiонування
Банку як унiверсального фiнансового закладу, що обслуговує пiдприємства середнього та малого
бiзнесу, фiзичних осiб по всiй територiї України та має доступ до мiжнародних ринкiв капiталу.
Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльностi. Юридична адреса та основне мiсце здiйснення
дiяльностi Банку: вул. Почайнинська 38, 04070, Київ, Україна.
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Умови, в яких працює Банк Ключову роль у розвитку економiки в 2016 роцi вiдiгравав внутрiшнiй
попит, насамперед iнвестицiйний. Пiдвищенню iнвестицiйної активностi сприяло полiпшення
фiнансових результатiв та дiлових очiкувань пiдприємств, значнi капiтальнi видатки бюджету, а також
вiдкладений iнвестицiйний попит, накопичений за 2014 – 2015 роки. Стiйкий iнвестицiйний попит
демонструвало насамперед сiльське господарство, обсяги виробництва якого у 2016 роцi зросли на
6.1% За пiдсумками року споживчi цiни зросли на 12,4 % (2015 - 43,3 %). Вiдновилося зростання й
приватного споживання. Роздрiбний товарооборот у 2016 роцi пiдвищився на 4.0%, вiдображаючи
вiдновлення зростання реальних доходiв населення. Крiм того, приватне споживання пiдтримувалося
використанням заощаджень попереднiх перiодiв. Обсяги промислового виробництва за пiдсумком 2016
року зросли на 2.4%. Насамперед пожвавилося металургiйне виробництво (зростання на 5.9% за рiк)
завдяки полiпшенню кон’юнктури на свiтових ринках металiв. Фiскальна полiтика у 2016 роцi
продовжила бути вiдносно стриманою та спрямованою на забезпечення стiйкостi державних фiнансiв.
Поступове полiпшення макроекономiчних умов та податковi змiни забезпечили зростання доходiв
бюджету доволi високими темпами (на 20% р/р за пiдсумками 2016 року). Протягом 2016 року
банкiвська система функцiонувала в умовах значного профiциту лiквiдностi. Це зокрема вiдобразилося
в збiльшеннi середньоденних залишкiв як на коррахунках банкiв (майже не знижувались нижче 40
млрд. грн.), так i на депозитних сертифiкатах НБУ (середнi залишки протягом 2016 року становили
близько 55 млрд. грн.). Ситуацiя на валютному ринку упродовж 2016 року залишалася переважно
стабiльною (за винятком початку року та його останнiх мiсяцiв). Цьому насамперед сприяли
полiпшення зовнiшньої кон’юнктури (зростання свiтових цiн на сталь та залiзну руду) та рекордний
врожай зернових та iнших сiльськогосподарських культур, що компенсувало зниження свiтових цiн на
зерновi. Поступове зростання довiри до банкiвської системи сприяло поверненню депозитiв у
нацiональнiй валютi та припиненню їх вiдтоку в iноземнiй. За результатами 2016 року
випереджаючими темпами зростали залишки на депозитних рахунках нефiнансових корпорацiй як у
нацiональнiй (на 14.4%), так i в iноземнiй валютi у доларовому еквiвалентi (на 7.3%). Кредитнi залишки
в банках України в нацiональнiй валютi в 2016 роцi збiльшилися на 16.4%. Керiвництво впевнене, що
воно вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi Банку в сучасних умовах,
якi склались у бiзнесi та економiцi. Однак подальше погiршення ситуацiї в країнi, може мати
негативний вплив на результати i фiнансовий стан Банку. Наразi неможливо визначити, яким саме
може бути цей вплив.
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Основи подання iнформацiї та основнi принципи облiкової полiтики Основа подання iнформацiї. Ця
фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi, з коригуваннями на початкове визнання фiнансових
iнструментiв за справедливою вартiстю та переоцiнку примiщень i фiнансових активiв для подальшого
продажу, що облiковуються за балансовою або справедливою вартiстю. Нижче наведено основнi
положення облiкової полiтики, що використовувалися пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi
принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi, якщо не зазначено
iнше (див. Примiтку 5). Функцiональною валютою цiєю звiтностi є нацiональна валюта – українська
гривня, звiтнiсть представлена в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше. Облiк впливу iнфляцiї.
Аналiз макро¬економiчних та соцiальних факторiв, в тому числi наведених в стандартi, дало змогу
застосувати професiйне судження щодо вiдсутностi ознак та характеристик економiчного середовища,
яке могло б бути визнане гiпер¬iнфляцiйним, тому Банк не застосовував МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть
в умовах гiперiнфляцiї» при складаннi цiєї фiнансової звiтностi. Фiнансовi iнструменти – основнi
термiни оцiнки. Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю, первiсною вартiстю
або амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї. Нижче описано цi методи оцiнки.
Справедлива вартiсть – це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої можна
врегулювати зобов’язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними
непов’язаними сторонами, що дiють на добровiльних засадах. Справедлива вартiсть являє собою
поточну цiну пропозицiї для фiнансових активiв та цiну попиту для фiнансових зобов’язань, що
котируються на активному ринку. Стосовно активiв та зобов’язань iз ринковими ризиками, що взаємно
компенсуються, Банк може використовувати середнi ринковi цiни для визначення справедливої
вартостi позицiї iз ризиками, що взаємно компенсуються, та застосовувати до чистої вiдкритої позицiї
вiдповiдну цiну попиту або цiну пропозицiї. Фiнансовий iнструмент вважається таким, що котирується
на активному ринку, якщо котирування цього фiнансового iнструменту є вiльно та регулярно
доступними на фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї та якщо цi котирування вiдображають фактичнi та
регулярнi ринковi операцiї, що здiйснюються на загальних умовах. Для визначення справедливої
вартостi певних фiнансових iнструментiв, щодо яких вiдсутня iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх
джерел, використовуються такi методики оцiнки, як модель дисконтування грошових потокiв, оцiночнi
моделi, що базуються на даних про останнi угоди, здiйсненi мiж непов’язаними сторонами, або аналiз
фiнансової iнформацiї про об’єкти iнвестування. Застосування методик оцiнки може вимагати
припущень, що не пiдкрiпленi ринковими даними. У цiй фiнансовiй звiтностi iнформацiя розкривається
у тих випадках, коли замiна будь-якого такого припущення можливим альтернативним варiантом може
призвести до суттєвої змiни суми прибутку, доходiв, загальної суми активiв чи зобов’язань. Первiсна
вартiсть – це сума сплачених грошових коштiв або їх еквiвалентiв або справедлива вартiсть iнших
ресурсiв, наданих для придбання активу на дату придбання, яка включає витрати на проведення
операцiї. Оцiнка за первiсною вартiстю застосовується лише до iнвестицiй в iнструменти капiталу, якi
не мають ринкових котирувань i справедлива вартiсть яких не може бути достовiрно визначена, а також
похiдних фiнансових iнструментiв, якi пов’язанi з такими iнструментами капiталу та розрахунки за
якими повиннi здiйснюватись шляхом поставки таких iнструментiв капiталу, якi не мають котирувань.
Витрати на проведення операцiї – це притаманнi витрати, що безпосередньо пов’язанi iз придбанням,
випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати – це витрати, що не були б
понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї включають виплати та
комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у якостi торгових агентiв),
консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються регулюючим органам та фондовим
бiржам, а також податки та збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на
проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими зобов’язаннями, витрат на
фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на зберiгання. Амортизована вартiсть –
це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус погашення основного боргу плюс
нарахованi проценти, а для фiнансових активiв – мiнус будь-яке зменшення вартостi щодо понесених
збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою
при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням
методу ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в
тому числi нарахований купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi
переносяться на наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а
включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан. Метод ефективної
процентної ставки – це метод розподiлу процентних доходiв або процентних витрат протягом
вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки (ефективної процентної ставки)
вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою
розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх кредитних
збиткiв) точно дисконтуються протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструмента або, у
вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну до чистої балансової вартостi фiнансового
iнструмента. Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування грошових потокiв по
iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи
дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного
iнструмента, або iнших змiнних факторiв, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї
або дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок
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поточної вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є
невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки. Початкове визнання фiнансових iнструментiв.
Похiднi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi
iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi на здiйснення
операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому визнаннi є цiна угоди.
Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця
мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з
тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або методики оцiнки, якi у якостi
базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв. Усi операцiї iз придбання або продажу
фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом перiоду, визначеного законодавством або
традицiями ринку (угоди «звичайної» купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на
дату, коли Банк зобов’язується здiйснити поставку фiнансового активу. Усi iншi операцiї з придбання
фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли суб’єкт господарювання стає стороною договору про
придбання фiнансового iнструменту. Припинення визнання фiнансових активiв. Банк списує фiнансовi
активи з балансу, коли (а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв
iнакше втратили свою чиннiсть або (б) Банк передав права на отримання грошових потокiв вiд
фiнансових активiв або уклав угоду про передачу, i при цьому (i) також передав в основному всi ризики
та вигоди, пов’язанi з володiнням активами, або (ii) Банк не передав та не залишив в основному всi
ризики та вигоди володiння, але припинив здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим,
якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов’язанiй сторонi без
внесення обмежень на перепродаж. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти
являють собою активи, якi можна конвертувати у вiдому суму готiвки за першою вимогою i яким
притаманний незначний ризик змiни вартостi. Всi короткостроковi розмiщення коштiв на
мiжбанкiвському ринку, за винятком депозитiв «овернайт», включено до коштiв в iнших банках. Суми,
що стосуються коштiв, використання яких обмежено, виключаються з грошових коштiв та їх
еквiвалентiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю. Кошти в
iнших банках та НБУ . Кошти в iнших банках облiковується тодi, коли Банк надає банкамконтрагентам грошовi кошти, якi пiдлягають погашенню на встановлену чи визначену дату; при цьому
Банк не має намiру здiйснювати торговi операцiї з дебiторською заборгованiстю, що виникає. Ця
дебiторська заборгованiсть не пов’язана з похiдними фiнансовими iнструментами та не має ринкових
котирувань. Заборгованiсть iнших банкiв облiковується за амортизованою вартiстю. Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв. Кредити та аванси клiєнтам облiковуються, коли Банк надає грошовi кошти з
метою придбання або створення дебiторської заборгованостi клiєнта, яка не пов’язана з похiдними
фiнансовими iнструментами, не котирується на вiдкритому ринку та має бути погашена на встановлену
чи визначену дату; при цьому Банк не має намiру здiйснювати торговi операцiї з цiєю дебiторською
заборгованiстю. Кредити та аванси клiєнтам облiковуються за амортизованою вартiстю. Знецiнення
фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю. Збитки вiд знецiнення визнаються у
складi прибутку чи збитку за рiк по мiрi їх виникнення у результатi однiєї або декiлькох подiй
(«збиткових подiй»), що вiдбулись пiсля початкового визнання фiнансового активу i чинять вплив на
суму або строки оцiночних грошових потокiв, якi пов’язанi з фiнансовим активом або групою
фiнансових активiв, якщо цi збитки можна достовiрно оцiнити. Якщо Банк визначає вiдсутнiсть
об’єктивних ознак знецiнення для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд його
суттєвостi), вiн вiдносить цей актив до групи фiнансових активiв, що мають схожi характеристики
кредитного ризику, та здiйснює їх колективну оцiнку на предмет знецiнення. Основними факторами,
якi враховує Банк при визначеннi знецiнення фiнансового активу, є його прострочений статус та
можливiсть реалiзацiї вiдповiдної застави, за її наявностi. Нижче перелiченi iншi основнi критерiї, на
пiдставi яких визначається наявнiсть об’єктивних ознак збитку вiд знецiнення:прострочення будь-якого
чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може пояснюватись затримкою у роботi
розрахункових систем: - позичальник зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана
Банком фiнансова iнформацiя позичальника; - ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї
позичальника; - платоспроможнiсть позичальника погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних
або мiсцевих економiчних умов, якi чинять вплив на дiяльнiсть позичальника; та вартiсть застави
суттєво зменшилась у результатi погiршення ситуацiї на ринку. Для цiлей колективної оцiнки на
предмет знецiнення фiнансовi активи об’єднуються у групи на основi схожих характеристик
кредитного ризику. Цi характеристики враховуються при визначеннi очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв для групи таких активiв та є iндикаторами спроможностi дебiтора сплатити суми
заборгованостi вiдповiдно до умов договору по активах, що оцiнюються. Майбутнi грошовi потоки в
групi фiнансових активiв, що колективно оцiнюються на предмет знецiнення, розраховуються на основi
передбачених договорами грошових потокiв вiд активiв та досвiду керiвництва стосовно того, якою
мiрою цi суми стануть простроченими в результатi минулих збиткових подiй i якою мiрою такi
простроченi суми можна буде вiдшкодувати. Попереднiй досвiд коригується з урахуванням iснуючих
даних, що вiдображають вплив поточних умов, якi не впливали на той перiод, на якому базується
попереднiй досвiд збиткiв, та вилучається вплив тих умов у попередньому перiодi, якi не iснують на
даний момент. Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою
вартiстю, переглядаються або iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника
чи емiтента, знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної процентної ставки, яка
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застосовувалася до змiни його умов. Збитки вiд знецiнення визнаються шляхом створення резерву у
сумi, необхiднiй для зменшення балансової вартостi активу до поточної вартостi очiкуваних грошових
потокiв (без урахування майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за первiсною
ефективною процентною ставкою для даного активу. Розрахунок поточної вартостi оцiночних
майбутнiх грошових потокiв забезпеченого заставою фiнансового активу вiдображає грошовi потоки,
що можуть виникнути у результатi звернення стягнення на предмет застави за вирахуванням витрат на
отримання та продаж застави, незалежно вiд ступеня ймовiрностi звернення стягнення на предмет
застави. Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення активу зменшується i це зменшення
може бути об’єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення
(наприклад, через пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), то визнаний ранiше збиток вiд
знецiнення сторнується шляхом коригування рахунку резерву. Сума зменшення вiдображається у
складi прибутку чи збитку за рiк. Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок
вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для
вiдшкодування активу та пiсля визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум
кредитується на рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення у складi прибутку чи збитку за
рiк. Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням. Банк надає фiнансовi гарантiї та бере на себе
зобов’язання з надання кредитiв. Фiнансовi гарантiї – це безвiдкличнi гарантiї здiйснити платежi у
випадку, якщо клiєнт виявиться неспроможним виконати свої зобов’язання перед третiми сторонами.
Фiнансовим гарантiям притаманний той самий ризик, що i кредитам. Фiнансовi гарантiї та зобов’язання
надати кредит спочатку визнаються за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює сумi отриманої
комiсiї. Ця сума амортизується лiнiйним методом протягом строку iснування зобов’язання, крiм
зобов’язань надати кредити, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Банк укладе конкретну кредитну угоду i
не очiкує реалiзувати вiдповiдний кредит протягом короткого перiоду часу пiсля його надання. Така
комiсiя за надання кредиту вiдноситься на майбутнi перiоди та включається до складу балансової
вартостi кредиту при початковому визнаннi. Станом на кiнець кожного звiтного перiоду зобов’язання,
пов’язанi з кредитуванням, оцiнюються за найбiльшою з двох сум: (i) неамортизованого залишку
вiдповiдної суми при початковому визнаннi, та (ii) оцiночних витрат, необхiдних для погашення
зобов’язання станом на кiнець звiтного перiоду. Iнвестицiйнi цiннi папери. Ця класифiкацiя включає
iнвестицiйнi цiннi папери, якi Банк оцiнює за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку та iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу. Iнвестицiйнi цiннi папери
класифiкуються, як торговi, якщо їх придбали з метою продажу у найближчому майбутньому.
Облiковуються за справедливою вартiстю. Прибутки чи збитки вiд торгових iнвестицiйних паперiв
вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки. Iнвестицiйнi цiннi папери класифiкуються як для
подальшого продажу, якщо Банк має намiр утримувати протягом невизначеного часу i якi можуть бути
проданi для покриття потреб лiквiдностi або внаслiдок змiн процентних ставок, курсу обмiну або цiн
акцiй. Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу облiковуються за справедливою вартiстю або
за первiсною вартiстю, якщо вони не мають ринкових котирувань i якщо їхню справедливу вартiсть
достовiрно визначити неможливо. Процентнi доходи, заробленi по боргових цiнних паперах для
подальшого продажу, обчислюються за методом ефективної процентної ставки та вiдображаються у
складi прибутку чи збитку за рiк. Дивiденди по iнструментах капiталу для подальшого продажу
вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк в момент встановлення права Банку на одержання
виплат i якщо iснує ймовiрнiсть отримання дивiдендiв. Усi iншi елементи змiни справедливої вартостi
вiдображаються у складi iнших сукупних доходiв до моменту списання iнвестицiї з балансу або її
знецiнення; при цьому кумулятивний прибуток або збиток виключається зi складу iнших сукупних
доходiв та вiдноситься на прибуток чи збиток за рiк. Збитки вiд знецiнення визнаються у складi
прибутку чи збитку за рiк по мiрi їх виникнення в результатi однiєї або кiлькох подiй («збиткових
подiй»), що вiдбулися пiсля початкового визнання iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого
продажу. Значне або тривале зниження справедливої вартостi дольового цiнного паперу до рiвня,
нижчого за його первiсну вартiсть, є свiдченням того, що такий цiнний папiр знецiнений. Накопичений
збиток вiд знецiнення, що оцiнюється як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою
вартiстю мiнус будь-який збиток вiд знецiнення активу, ранiше визнаний у складi прибутку чи збитку,
вилучається з iнших сукупних видiв доходiв та визнається у прибутку чи збитку за рiк. Збитки вiд
знецiнення iнструментiв капiталу не сторнуються, i будь-якi подальшi доходи визнаються у складi
iнших сукупних доходiв. Якщо в наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструменту для
подальшого продажу збiльшується i це збiльшення може бути об’єктивно вiднесене до подiї, яка
вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення у прибутку чи збитку, то збиток вiд знецiнення
сторнується через прибуток або збиток за рiк. Придбанi Банком кредити з метою продажу в
найближчий час з метою отримання прибутку вiдносяться до категорiї «Фiнансовi iнвестицiї, що
оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки» та
вiдображаються за справедливою вартiстю. Результат вiд продажу таких кредитiв банк облiковує за
рахунком 6203 «Результат вiд торговельних операцiй з фiнансовими iнструментами, що облiковуються
за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Примiщення та обладнання. Примiщення
облiкованi за переоцiненою вартiстю, а обладнання вiдображене за первiсною вартiстю мiнус
накопичена амортизацiя та резерв на знецiнення, якщо потрiбно. Вартiсть примiщень переоцiнюється з
достатньою регулярнiстю, щоб забезпечити вiдсутнiсть суттєвої рiзницi мiж їхньою балансовою
вартiстю та сумою, визначеною на основi справедливої вартостi, станом на кiнець звiтного перiоду.
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Збiльшення балансової вартостi внаслiдок переоцiнки показується за кредитом в iнших сукупних
доходах та призводить до збiльшення суми переоцiнки у складi капiталу. Зменшення балансової
вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi того самого активу,
включається до iнших сукупних доходiв та призводить до зменшення суми переоцiнки, ранiше
визнаної у складi капiталу. Всi iншi випадки зменшення балансової вартостi вiдображаються у складi
прибутку чи збитку за рiк. Керiвництво скоригувало балансову вартiсть примiщень, оцiнену на пiдставi
оцiночної моделi станом на кiнець звiтного перiоду iз використанням наявних ринкових даних, i
переконане у наявностi достатнiх ринкових даних для визначення справедливої вартостi, щоб
пiдтвердити скориговану справедливу вартiсть. Витрати на ремонт та технiчне обслуговування
визнаються витратами по мiрi їх виникнення. Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв
капiталiзуються iз наступним списанням замiненого компоненту. Станом на кiнець кожного звiтного
перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення примiщень та обладнання. Якщо такi ознаки
iснують, керiвництво розраховує вартiсть вiдшкодування, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу
мiнус витрати на продаж або вартостi використання, залежно вiд того, яка з цих сум бiльша. Балансова
вартiсть зменшується до вартостi вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку
чи збитку за рiк. Збиток вiд знецiнення, вiдображений щодо будь-якого активу у минулих перiодах,
сторнується, якщо мала мiсце змiна в оцiнках, що використовувались для визначення вартостi
використання активу або його справедливої вартостi за мiнусом витрат на продаж. Прибутки та збитки
вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень iз балансовою вартiстю та
визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк (в iнших операцiйних доходах або витратах).
Амортизацiя. Амортизацiя на незавершене будiвництво не нараховується. Амортизацiя iнших
компонентiв примiщень та обладнання розраховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного
зменшення первiсної або переоцiненої вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх
експлуатацiї за наступними нормами: Строки експлуатацiї (у роках) Примiщення 40 Меблi 7 Офiсне та
комп’ютерне обладнання 5-10 Транспортнi засоби 7-10 Iнше 5-10 Удосконалення орендованого майна
протягом строку оренди Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Банк отримав би у
теперiшнiй момент вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та
строк експлуатацiї даного активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме
наприкiнцi строку корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строки їх корисного
використання переглядаються та, за необхiдностi, коригуються станом на кiнець кожного звiтного
перiоду. Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи Банку мають кiнцевий термiн використання та
включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення. Придбанi лiцензiї на комп’ютерне
програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат, понесених на придбання та введення в
експлуатацiю конкретного програмного забезпечення. Витрати, безпосередньо пов’язанi з розробкою
унiкальних програмних продуктiв, якi можуть бути iдентифiкованi, контролюються Банком i, ймовiрно,
принесуть додатковi економiчнi вигоди, що перевищують витрати, облiковуються у складi
нематерiальних активiв. Капiталiзованi витрати включають витрати на персонал, який займається
розробкою програмного забезпечення, та вiдповiдну частину накладних витрат. Усi iншi витрати,
пов’язанi з програмним забезпеченням (наприклад, його обслуговуванням), вiдносяться на видатки по
мiрi їх здiйснення. Амортизацiя на капiталiзоване програмне забезпечення нараховується лiнiйним
методом протягом очiкуваного строку його використання, який становить 5 рокiв. Строки корисного
використання переглядаються та, за необхiдностi, коригуються станом на кiнець кожного звiтного
перiоду. Активи, класифiкованi як призначенi для продажу. Банк класифiкує необоротнi активи як
утримуванi для продажу, якщо їх балансова вартiсть буде вiдшкодовуватись в основному шляхом
продажу, а не в ходi їх використання. Для цього необоротнi активи повиннi бути доступнi для
негайного продажу в їх теперiшньому станi тiльки на тих умовах, якi є звичайними при продажу таких
активiв, при цьому їх продаж повинен характеризуватись високим ступенем iмовiрностi. Висока
ймовiрнiсть продажу означає твердий намiр керiвництва Банку дотримуватись плану продажу
необоротних активiв. При цьому необхiдно, щоб була розпочата програма активних дiй iз пошуку
покупця i виконання такого плану. У подальшому необоротний актив має активно пропонуватись для
продажу за цiною , що є обґрунтованою, з урахуванням його поточної справедливої вартостi. Крiм
цього, вiдображення продажу як завершеної операцiї має очiкуватись протягом одного року з дати
класифiкацiї необоротних активiв як утримуваних для продажу. Банк оцiнює активи, що
класифiкуються як призначенi для продажу, за найменшою з двох оцiнок: балансової вартостi та
справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. У разi настання подiй або змiни обставин, що
вказують на можливе зменшення корисностi активiв, Банк вiдображає збиток вiд зменшення корисностi
при первiсному, а також подальшому списаннi їх вартостi до справедливої вартостi за вирахуванням
витрат на продаж. Оперативна оренда. У випадках, коли Банк виступає орендарем в рамках оренди, за
якою всi ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, не передаються орендодавцем Банку,
загальна сума орендних платежiв включається до складу прибутку чи збитку за рiк (оренднi витрати)
рiвними частинами протягом строку оренди. Оренда, вбудована в iншi договори, вiдокремлюється,
якщо (а) виконання договору пов’язане з використанням конкретного активу або активiв та (б) договiр
передбачає передачу права на використання активу. Кошти банкiв. Заборгованiсть перед iншими
банками облiковується з моменту надання Банку грошових коштiв або iнших активiв банкамиконтрагентами. Непохiднi фiнансовi зобов’язання облiковуються за амортизованою вартiстю. Кошти
клiєнтiв. Кошти клiєнтiв включають непохiднi фiнансовi зобов’язання перед фiзичними особами,
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державними або корпоративними клiєнтами та облiковуються за амортизованою вартiстю. Похiднi
фiнансовi iнструменти. Похiднi фiнансовi iнструменти, включаючи договори валютного свопу,
облiковуються за справедливою вартiстю. Всi похiднi фiнансовi iнструменти показуються як активи,
коли їхня справедлива вартiсть позитивна, i як зобов’язання, коли їхня справедлива вартiсть негативна.
Змiни справедливої вартостi похiдних iнструментiв вiдносяться на прибуток чи збиток за рiк (прибутки
мiнус збитки вiд похiдних фiнансових iнструментiв). Банк не застосовує облiк хеджування. Податки на
прибуток. У цiй фiнансовiй звiтностi оподаткування показано вiдповiдно до вимог законодавства iз
використанням податкових ставок та законодавчих норм, якi дiяли або фактично були введенi в дiю
станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточнi податки та
вiдстрочене оподаткування та вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк, якщо тiльки вони не
повиннi бути вiдображенi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу у зв’язку з
тим, що вони стосуються операцiй, якi також вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi в iнших
сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу. Поточний податок – це сума, що, як очiкується,
має бути сплачена податковим органам або ними вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку
чи збиткiв за поточний та попереднi перiоди. Оподатковуваний прибуток або збиток базується на
оцiночних показниках, якщо фiнансова звiтнiсть ухвалюється до моменту подання вiдповiдних
податкових декларацiй. Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi
адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за
методом балансових зобов’язань вiдносно перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що
виникають мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей
фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не
визнається для тимчасових рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов’язання
у результатi операцiї, яка не є об’єднанням компанiй i яка не впливає на фiнансовий результат або
оподатковуваний прибуток. Активи та зобов’язання з вiдстроченого оподаткування визначаються iз
використанням ставок оподаткування, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на
кiнець звiтного перiоду i якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi
тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи по
тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки
вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку,
вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. Невизначенi податковi позицiї. Керiвництво
оцiнює невизначенi податковi позицiї Банку станом на кiнець кожного звiтного перiоду. Зобов’язання,
що вiдображаються щодо податку на прибуток, визначаються керiвництвом як позицiї iз невисокою
iмовiрнiстю того, що їх вдасться вiдстояти у випадку виникнення претензiй з боку податкових органiв.
Така оцiнка виконується виходячи з тлумачення Банком податкового законодавства, яке є чинним або
фактично набуло чинностi на кiнець звiтного перiоду, та будь-якого вiдомого рiшення судових або
iнших органiв з подiбних питань. Зобов’язання зi штрафiв, процентiв та податкiв, крiм тих, що
пов’язанi з оподаткуванням прибутку, визнаються на пiдставi розрахованих керiвництвом витрат,
необхiдних для врегулювання зобов’язання станом на кiнець звiтного перiоду. Резерви зобов’язань та
вiдрахувань. Резерви зобов’язань та вiдрахувань – це зобов’язання нефiнансового характеру iз
невизначеним строком або сумою. Резерви вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли Банк має
теперiшнє юридичне або конструктивне зобов’язання у результатi минулих подiй i коли iснує
iмовiрнiсть того, що для погашення такого зобов’язання потрiбне буде вiдволiкання ресурсiв, якi
передбачають економiчнi вигоди, а суму цього зобов’язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем
точностi. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, якщо контрагент виконав свої
зобов’язання за угодою, i облiковується за амортизованою вартiстю. Акцiонерний капiтал. Простi акцiї
показанi у складi капiталу. Витрати, безпосередньо пов’язанi з емiсiєю нових акцiй, показуються у
складi капiталу як зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв. Перевищення справедливої
вартостi внесених у капiтал сум над номiнальною вартiстю випущених акцiй облiковується у складi
капiталу як емiсiйний дохiд. Дивiденди. Дивiденди показуються у складi капiталу в перiодi, в якому
вони були оголошенi. Будь-якi дивiденди, оголошенi пiсля закiнчення звiтного перiоду, але до
ухвалення фiнансової звiтностi до випуску, описуються у Примiтцi «Подiї пiсля закiнчення звiтного
перiоду». Розподiл прибутку та його використання iншим чином вiдбувається на основi бухгалтерської
звiтностi Банку, складеної за українськими правилами. В українському законодавствi основою
розподiлу визначено нерозподiлений прибуток. Визнання доходiв та витрат. Процентнi доходи та
витрати за всiма борговими iнструментами вiдображаються вiдповiдно до методу нарахування iз
використанням методу ефективної процентної ставки. Цей метод включає до складу процентних
доходiв та витрат i розподiляє протягом всього перiоду дiї усi комiсiї, якi виплачують або отримують
сторони договору i якi є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки, витрати за угодою, а
також усi iншi премiї та дисконти. Комiсiйнi, якi є невiд’ємною частиною ефективної процентної
ставки, включають комiсiйнi, отриманi або сплаченi у зв’язку iз формуванням або придбанням
фiнансового активу чи випуском фiнансового зобов’язання (наприклад, комiсiйнi за оцiнку
кредитоспроможностi, оцiнку чи облiк гарантiй або застави, врегулювання умов надання iнструменту
та обробку документiв за угодою). Комiсiйнi за зобов’язання iз надання кредиту за ринковими
процентними ставками, отриманi Банком, є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки, якщо
iснує iмовiрнiсть того, що Банк укладе конкретний кредитний договiр та не плануватиме реалiзацiї
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кредиту протягом короткого перiоду часу пiсля його надання. Банк не вiдносить зобов’язання iз
надання кредитiв до фiнансових зобов’язань, що вiдображаються за справедливою вартiстю через
фiнансовий результат. Якщо виникають сумнiви щодо можливостi погашення кредитiв або iнших
боргових iнструментiв, їх вартiсть зменшується до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв,
пiсля чого процентний дохiд облiковується на основi ефективної процентної ставки по даному
iнструменту, що використовувалась для оцiнки збитку вiд знецiнення. Всi iншi виплати, комiсiйнi та
iншi доходи i витрати, як правило, облiковуються за методом нарахування залежно вiд ступеня
завершеностi конкретної операцiї, що визначається як частка фактично наданої послуги у загальному
обсязi послуг, якi мають бути наданi. Комiсiя за синдикованi кредити вiдображається як дохiд, коли
операцiю синдикування завершено i Банк не залишає собi частину кредитного пакету, або коли Банк
залишає собi частину кредитного пакету за такою ж ефективною процентною ставкою, що й iншi
учасники операцiї. Переоцiнка iноземної валюти Функцiональною валютою банку є валюта первинного
економiчного середовища, в якому працює банк. Монетарнi активи та зобов`язання перераховуються у
функцiональну валюту банка за офiцiйним обмiнним курсом НБУ станом на кiнець кожного
вiдповiдного звiтного перiоду. Прибутки та збитки, що виникають у результатi розрахункiв по
операцiях в iноземнiй валютi та перерахунку монетарних активiв i зобов`язань у функцiональну валюту
банку за офiцiйним курсом НБУ на кiнець року, вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк ( як
прибутки мiнус збитки вiд переоцiнки iноземної валюти). Перерахунок за курсами на кiнець року не
застосовується до немонетарних статей, якi оцiнюються за первiсною вартiстю. Вплив змiн курсiв
обмiну на немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi ,
облiковується у складi прибуткiв чи збиткiв вiд змiни справедливої вартостi. Пiд час пiдготовки цiєї
фiнансової звiтностi Банк використовував таку курси iноземної валюти: 31 грудня 2016 р. 31 грудня
2015 р. Гривня/1долар США 27,190858 24,000667 Гривня/1Євро 28,422604 26,223129 Взаємозалiк.
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань, з подальшим включенням до звiту про фiнансовий стан
лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування юридично визначеного права
взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на основi чистої суми або одночасно
реалiзувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями. Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування.
Витрати на заробiтну плату, внески до державного пенсiйного фонду України i фондiв соцiального
страхування, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а також негрошовi винагороди
нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками Банку. У Банку
вiдсутнє юридичне або конструктивне зобов’язання здiйснювати пенсiйнi або iншi подiбнi виплати,
крiм платежiв за планом iз встановленими внесками вiдповiдно до законодавства. Звiтнiсть за
сегментами Банк не застосовує МСФЗ (IFRS) 8 «Операцiйнi сегменти» та не приймав рiшення про
розкриття сегментної iнформацiї.
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Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики. Банк
використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються 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. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Банку також використовує
професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш
суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких
можуть бути значнi коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного
фiнансового року, включають: Збитки вiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клєiнтiв. Банк
регулярно аналiзує свої кредитнi портфелi для оцiнки знецiнення. При визначеннi того, чи необхiдно
вiдображати збиток вiд знецiнення у складi прибутку чи збитку за рiк, Банк використовує припущення
щодо того, чи є у наявностi данi, якi вказують на зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв
вiд кредитного портфелю, яке можна вимiряти до того, як це зменшення можна зiставити з конкретним
активом у цьому портфелi. Такi ознаки можуть включати iснуючi данi, що вказують на негативнi змiни
платоспроможностi позичальникiв, що входять до складу групи, або нацiональних чи мiсцевих
економiчних умов, що спiввiдносяться з дефолтами по активах у групi. Керiвництво використовує
оцiнки, якi базуються на попередньому досвiдi збиткiв для активiв iз характеристиками кредитного
ризику та об’єктивними ознаками знецiнення, схожими з даним портфелем, при визначеннi майбутнiх
грошових потокiв. Методологiя та припущення, що використовуються для оцiнки як строкiв, так i сум
майбутнiх грошових потокiв, регулярно переглядаються для зменшення будь-якої рiзницi мiж оцiнкою
збиткiв та фактичним досвiдом збиткiв. Збiльшення або зменшення фактичних збиткiв на 10% у
порiвняннi з оцiночною сумою збиткiв призвело б до збiльшення або зменшення збиткiв вiд знецiнення
кредитiв на 21 477 тисячi гривень (на 31 грудня 2015 року – на 15 350 тисячу гривень), вiдповiдно.
Початкове визнання операцiй з пов’язаними сторонами. У ходi звичайної дiяльностi Банк здiйснює
операцiї з пов’язаними сторонами. МСБО 39 вимагає облiковувати фiнансовi iнструменти при
початковому визнаннi за справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для
того щоб визначити, чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або неринковими ставками,
використовуються професiйнi судження. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних
видiв операцiй з непов’язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки. Умови операцiй з
пов’язаними сторонами описанi у Примiтцi 28. Оцiнка примiщень, якi займає та використовує сам

84

Банк. Як описано у Примiтцi 3, примiщення, що належать Банку, проходять регулярну переоцiнку.
Примiщення Банку облiкованi за справедливою вартiстю, яка визначена на основi звiтiв, пiдготовлених
незалежним оцiнювачем Примiщення були переоцiненi за справедливою вартiстю станом на 1 сiчня
2017 року. Оцiнку провела фiрма незалежних оцiнювачiв (приватний пiдприємець Варуха О.В.), яка
має вiдповiдну визнану квалiфiкацiю та актуальний досвiд оцiнки активiв аналогiчної категорiї зi
схожим географiчним розташуванням. Основною оцiнки стала ринкова вартiсть. Вiдповiдно до
облiкової полiтики Банку переоцiнена сума не вiдображалась в облiку, оскiльки за результатами оцiнки
вона не вiдрiзнялась вiд балансової вартостi бiльш нiж на 10% станом на цю дату. Переоцiнка
проводиться на основi результатiв оцiнки, яку виконують незалежнi оцiнювачi. Основою оцiнки є
метод порiвняння продажiв. У ходi переоцiнки незалежнi фiрми-оцiнювачi використовують професiйнi
судження та оцiночнi розрахунки для визначення аналогiв примiщень, що використовуються при
застосуваннi методу порiвняння продажiв. Змiни у припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути
на справедливу вартiсть примiщень, яка вiдображається у звiтностi. Оцiнка базувалась на порiвняннi
продажiв аналогiчних об’єктiв, цiна за один квадратний метр яких коливалась вiд 24 227,05 гривень до
34 801,58 гривень (на 31 грудня 2015 року – вiд 20 677,79 гривень до 33 862 гривень), залежно вiд мiсця
розташування примiщень. Якби цiна за квадратний метр вiдрiзнялась на +/-5%, справедлива вартiсть
примiщень була б на 1 574 тисяч гривень бiльше або на 1 574 тисяч гривень менше (на 31 грудня 2015
року – на 1690 тисяч гривень бiльше або на 1 690 тисяч гривень менше).
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Запровадження нових або переглянутих стандартiв та тлумачень З 01 сiчня 2016 року переглянутi
стандарти та тлумачення: Рада з МСФЗ внесла поправки до стандартiв: МСФЗ (IAS) 16 «Основнi
засоби» та МСФЗ (IAS) 38 «Нематерiальнi активи» (застосовуються до рiчних звiтiв починаючи з 01
сiчня 2016 року) . Уточнено, що метод нарахування амортизацiї на основi виручки, одержуваної в
результатi дiяльностi з використанням активу, є неприйнятним. Цей метод вiдображає характер
економiчних вигод, що генеруються активом, а не споживання майбутнiх економiчних вигод вiд цього
активу. МСФЗ (IAS) 38: Метод нарахування амортизацiї на основi виручки є недоречним з тих же
причин, що i в МСФЗ (IAS) 16. Рада з МСФЗ визнає, що є обмеженi обставини, коли його використання
можливе: якщо НМА виражений показником виручки (головним обмежуючим фактором є досягнення
НМА порога виручки) i якщо може бути доведено, що виручка i споживання економiчних вигод вiд
використання НМА пов'язанi, тобто, споживання економiчних вигод вiд нематерiального активу прямо
пов'язане з виручкою, отриманою вiд його використання. МСФЗ (IFRS) 5 «Довгостроковi активи,
призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть»: доданi конкретнi рекомендацiї для випадкiв, коли
компанiя рекласифiкувати ресурс з призначених для продажу в призначенi для розподiлу на користь
власникiв або навпаки, i випадкiв, коли облiк ресурсiв, утримуваних для розподiлу, припинений. МСФЗ
(IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» (i супутнi поправки в МСФЗ (IFRS) 1):
уточнено, чи продовжує враховуватися контракт на обслуговування в основному капiталi з метою
вiдповiдностi вимогам про розкриття iнформацiї. У МСФЗ (IFRS) 1 додано примiтка про те, що
зазначенi поправки в МСФЗ (IFRS) 7 застосовуються для розкриття iнформацiї у скороченiй промiжнiй
фiнансовiй звiтностi. МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працiвникам»: роз'яснено, що високоякiснi
корпоративнi облiгацiї, використовуванi в оцiнцi ставки дисконтування для розрахунку вихiдної
допомоги, повиннi бути вираженi в тiй же валютi, що й виробленi виплати. МСФЗ (IAS) 34 «Промiжна
фiнансова звiтнiсть»: роз'яснено змiст фрази «в iншому мiсцi в промiжному звiтi» i додана перехресне
посилання.
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Новi положення бухгалтерського облiку Були опублiкованi окремi новi стандарти та тлумачення, що
будуть обов’язковими для застосування Банком у наступних рiчних перiодах. Банк не застосовував цi
стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового застосування. МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти,
частина 1: класифiкацiя та оцiнка». МСФЗ 9, опублiкований у листопадi 2009 року, замiнює тi роздiли
МСБО 39, якi стосуються класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. У жовтнi 2010 року до МСФЗ 9
були внесенi додатковi змiни для роз’яснення класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань, а у груднi
2011 року та листопадi 2013, в липнi 2014 року опублiковано остаточну версiю : • Фiнансовi активи
повиннi вiдноситися до двох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за
справедливою вартiстю, та фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за амортизованою
вартiстю. Вiдповiдне рiшення приймається при початковому визнаннi фiнансових iнструментiв.
Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi суб’єкта господарювання, яку вiн використовує для
управлiння своїми фiнансовими iнструментами, та вiд характеристик грошових потокiв вiд iнструмента
вiдповiдно до договору. • Iнструмент у подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю, тiльки
якщо цей iнструмент є борговим iнструментом i якщо (i) мета бiзнес-моделi суб’єкта господарювання
полягає в утриманнi активу для одержання грошових потокiв вiдповiдно до договору, та (ii) грошовi
потоки вiд активу вiдповiдно до договору – це виключно виплати основної суми боргу та процентiв
(тобто вiн має лише базовi характеристики кредиту). Всi iншi борговi iнструменти оцiнюються за
справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. • Усi iнструменти капiталу у
подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю. Iнструменти капiталу, якi утримуються для
торгiвлi, оцiнюватимуться за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат.
При початковому визнаннi всiх iнших iнвестицiй в iнструменти капiталу суб’єкти господарювання
можуть зробити остаточний вибiр визнавати нереалiзованi та реалiзованi прибутки i збитки вiд змiни
справедливої вартостi у складi iнших сукупних доходiв, а не у складi прибутку чи збитку. Перенесення
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прибуткiв або збиткiв вiд змiни справедливої вартостi на фiнансовий результат припиняється. Цей
вибiр можна робити вiдносно кожної окремої категорiї iнструментiв. Дивiденди вiдображаються у
складi прибутку чи збитку, якщо вони являють собою прибуток на iнвестований капiтал. • Бiльшiсть
вимог МСБО 39 щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань були перенесенi до МСФЗ 9 без
змiн. Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що суб’єкт господарювання буде зобов’язаний показувати у
складi iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному ризику фiнансових зобов’язань,
вiднесених до категорiї за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. •
Вимоги до облiку хеджування були змiненi для досягнення бiльшої вiдповiдностi мiж бухгалтерським
облiком та стратегiєю управлiння ризиками. Стандарт надає компанiям можливiсть вибору облiкової
полiтики, яка передбачає застосування вимог МСФЗ 9 до облiку хеджування або продовження
застосування МСБО до всiх хеджiв, оскiльки наразi в стандартi не вказанi принципи макрохеджування.
Хоча запровадження МСФЗ 9 є обов’язковим з 1 сiчня 2018 року, дозволяється його дострокове
застосування. Банк аналiзує наслiдки запровадження цього стандарту, його вплив на Банк та строки
його запровадження в Банку. Внесенi змiни в такi МСФЗ: IAS 7 Iнiцiатива з розкриття. Дата
застосування – фiнансовий рiк, що почнеться 01 сiчня 2017 року. IAS 12 Визнання вiдстрочених
податкових активiв по нереалiзованих збитках . Дата застосування – фiнансовий рiк, що почнеться 01
сiчня 2017 року. МСФЗ Класифiкацiя та оцiнка платежiв на основi акцiй. Дата застосування –
фiнансовий рiк, що почнеться 01 сiчня 2018 року. МСФЗ 10 та IAS 28 Продаж чи розподiл активiв мiж
iнвестором та його асоцiйованими пiдприємствами чи пiдприємствами спiльної дiяльностi. Дата
застосування ще не визначена. МСФЗ 15 Виручка вiд договорiв з клiєнтами. Дата застосування –
фiнансовий рiк, що почнеться 01/01/2018 року. МСФЗ 16 Оренда. Дата застосування – фiнансовий рiк,
що почнеться 01/01/201року. Наразi Банк аналiзує вплив цих змiн на його фiнансову звiтнiсть. Змiни у
форматi фiнансової звiтностi. В 2016 роцi на думку керiвництва для забезпечення кращого
представлення фiнансової звiтностi Банку необхiдно надати бiльш детальну iнформацiю про
фiнансових iнвестицiй у формi iншiй нiж цiннi папери, тому в 10 Примiтку додану таблицю про рух
коштiв за операцiями з купiвлi/продажу фiнансових iнвестицiй.
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Грошовi кошти та їх еквiваленти У тисячах українських гривень 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Грошовi кошти в касi 51283 53 047 Залишки на рахунку в НБУ 16372 22 605 Кореспондентськi рахунки
та депозити «овернайт» в iнших банках 115393 107 512 У т.ч України 18716 15 128 iнших країнах 96677
92 384 Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 183 048 183 164 Станом на 31 грудня 2016 та 31
грудня 2015 року залишки коштiв обов`язкових резервiв в НБУ вiдсутнi. Станом на 31 грудня 2016
року, вiдповiдно до положень НБУ, Банк повинен був утримувати щоденно на початок операцiйного
дня на кореспондентському рахунку у НБУ залишок, що становив не менше нiж 40% вiд обов’язкового
резерву (сума обов'язкових резервiв становила 29 535 тис.грн.), тобто не менше 11 814 тис.грн. До
Банку не будуть застосованi санкцiї, якщо вiн не виконає цi вимоги менше, нiж 10 разiв за 3-мiсячний
термiн. Станом на 31 грудня 2015 року, вiдповiдно до положень НБУ, Банк повинен був утримувати
щоденно на початок операцiйного дня на рахунках у НБУ залишок, що становив не менше нiж 40% вiд
обов’язкового резерву за попереднiй мiсяць. До Банку не будуть застосованi санкцiї, якщо вiн не
виконає цi вимоги менше, нiж 10 разiв за 3-мiсячний строк. Нижче показано кредитну якiсть грошових
коштiв та їх еквiвалентiв i обов’язкового резерву, визначену на пiдставi найнижчого рейтингу,
присвоєного мiжнародними рейтинговими агенцiями Fitch IBCA, Moody's та Standard and Poor’s,
трансформованого до найближчого еквiвалента за шкалою рейтингiв Standard and Poor’s, станом на 31
грудня 2016 року: У тисячах українських гривень Залишок на рахунку в НБУ, включаючи обов’язковий
резерв Кореспондентськi рахунки та депозити «овернайт» Всього Не простроченi та не знецiненi Нацiональний банк України 16 372 0 16 372 Рейтинг вiд А+ до А- 0 0 0 Рейтинг вiд ВВВ+ до ВВВ- 0
93014 93 014 Рейтинг вiд ВВ+ до ВВ- 0 3 662 3 662 Рейтинг вiд CC+ до CC- 0 3 985 3 985 Без рейтингу
0 14 732 14 732 Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв, крiм грошових коштiв в касi 16 372 115 393
131 765 Станом на 31 грудня 2015 року кредитна якiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв i
обов’язкових резервiв була такою: У тисячах українських гривень Залишок на рахунку в НБУ,
включаючи обов’язковий резерв Кореспондентськi рахунки та депозити «овернайт» Всього Не
простроченi та не знецiненi - Нацiональний банк України 22 605 - 22 605 Рейтинг вiд А+ до А- 0 65 862
65 862 Рейтинг вiд ВВВ+ до ВВВ- 0 26242 26 242 Рейтинг вiд ВВ+ до ВВ- 0 281 281 Рейтинг вiд CC+ до
CC- 0 1 617 1 617 Без рейтингу 0 13 510 13 510 Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв, крiм
грошових коштiв в касi 22 605 107 512 130 117 На 31 грудня 2016 року Банк мав 22 банкiв-контрагентiв
(у 2015 роцi – 22 банкiв-контрагентiв),. Загальна сукупна сума залишкiв у цих банках становила 115
392 тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року – 107 512 тисяч гривень), або 63% (на 31 грудня 2015 року –
59%) вiд суми грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Аналiз грошових коштiв та їх еквiвалентiв за
процентними ставками поданий у Примiтцi 23.
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Кошти в iнших банках та НБУ. У тисячах українських гривень 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Кореспондентськi рахунки у банкiвських металах 28 137 Депозитнi сертифiкати НБУ 19012 138 166
Гарантiйнi депозити в iнших банках 1010 1010 Мiнус: резерви на знецiнення 0 0 Всього коштiв в iнших
банках 20 050 139313 Гарантiйнi депозити в iнших Банках у сумi 1010 тисяч гривень (на 31 грудня 2015
року – 1010 тисяч гривень) являють собою суми, розмiщенi в iншому українському банку як
гарантiйний депозит за операцiями з пластиковими картками. Це – фактично депозит, використання
якого обмежене i розмiщення якого необхiдне для проведення вiдповiдних операцiй з клiєнтами. Див.
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Примiтку 25. Розмiщенi кошти в iнших банках є незабезпеченими. Нижче поданий аналiз
заборгованостi iнших банкiв за кредитною якiстю станом на 31 грудня 2016 року: У тисячах
українських гривень Депозитнi сертифiкати НБУ Кореспондентськi рахунки у банкiвських металлах
Гарантiйнi депозити в iнших банках Всього Не простроченi та не знецiненi Нацiональний банк України
19012 0 0 19012 з рейтингом нижче А+ 0 28 0 28 Без рейтингу 0 0 1010 1010 Всього не прострочених та
не знецiнених 19012 28 1010 20 050 Всього коштiв в iнших банках 19012 28 1010 20 050 Нижче
поданий аналiз заборгованостi iнших банкiв за кредитною якiстю станом на 31 грудня 2015 року: У
тисячах українських гривень Депозитнi сертифiкати НБУ Кореспондентськi рахунки у банкiвських
металлах Гарантiйнi депозити в iнших банках Всього Не простроченi та не знецiненi Нацiональний
банк України 138 166 0 0 138 166 з рейтингом нижче А+ 0 137 0 137 Без рейтингу 0 0 1 010 1010 Всього
не прострочених та не знецiнених 138166 137 1 010 139 313 Кредитнi рейтинги визначенi на пiдставi
найнижчого рейтингу, присвоєного мiжнародними рейтинговими агенцiями Fitch IBCA, Moody's та
Standard and Poor’s, трансформованого до найближчого еквiвалента за шкалою рейтингiв Standard and
Poor’s. Iнформацiю про розрахункову справедливу вартiсть кожного класу заборгованостi iнших банкiв
подано у Примiтцi 26 Аналiз заборгованостi iнших банкiв за процентними ставками поданий у
Примiтцi 23.
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Кредити та заборгованiсть клiєнтiв. У тисячах українських гривень 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Кредити юридичним особам 677 342 935 666 Кредити фiзичним особам – споживчi кредити 15 276 21
316 Факторинг 6 341 31 726 Кредити фiзичним особам – iпотечнi кредити 20 439 26 519 Мiнус: резерв
на знецiнення кредитiв (214 765) (153 500) Всього кредитiв за мiнусом резерву 504 633 861 727 Станом
на 31 грудня 2016 кредитiв забезпечених депозитами – не було. Станом на 31 грудня 2015 року кредити
та заборгованiсть клiєнтiв у сумi 96 тисяч гривень були забезпеченi депозитами Див. Примiтку 15. До
складу iпотечних кредитiв наданих фiзичним особам включенi наданi кредити за програмою з
Державною iпотечною установою станом на 31 грудня 2016 року 15 323 тисяч гривень ( 31 грудня 2015
року – 21 269 гривень). Даннi активи переданi Державнiй iпотечнiй Установi, але при цьому
залишаються на балансi Банку у зв`язку з тим, що не усi вигоди та ризики не переданi. Пов`язанi
зобов`язання за переданими активами складають на 31 грудня 2016 року 15 397 тисячi гривень (31
грудня 2015 року – 21 488 тисячi гривень). У 2016 роцi у сумi резерву на знецiнення кредитiв вiдбулися
такi змiни: У тисячах українських гривень Кредити юридичним особам Кредити фiзичним особам –
споживчi кредити Факторинг Кредити фiзичним особам – iпотечнi кредити Всього Резерв на
знецiнення кредитiв на 31 грудня 2015р. (136 973) (11 338) (5) (5 184) (153 500) Резерв на знецiнення
протягом року (49 070) 1 830 (6 336) 48 (53 528) Суми, списанi протягом року як безнадiйнi 0 204 0 0
204 Вплив переоцiнки резерву (7 941) 0 0 0 (7 941) Резерв на знецiнення кредитiв на 31 грудня 2016р.
(193 984) (9 304) (6 341) (5 136) (214 765) В звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд в
рядку «Вiдрахування в резерви за кредитними операцiями» зазначено (52 145) тисячi гривень,
вiдхилення вiд Суми резервiв на знецiнення протягом року (53 528) складає 1 383 тисячi гривен, яка
складається з сум повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi за кредитами, що наданi
клiєнтам на рахунок 6712. У 2015 роцi у сумi резерву на знецiнення кредитiв вiдбулися такi змiни У
тисячах українських гривень Кредити юридичним особам Кредити фiзичним особам – споживчi
кредити Факторинг Кредити фiзичним особам – iпотечнi кредити Всього Резерв на знецiнення кредитiв
на 31 грудня 2014р. (103 544) (8 350) (687) (3 805) (116 386) Резерв на знецiнення протягом року (42
741) (3 057) 682 (1 379) (46 495) Суми, списанi протягом року як безнадiйнi 9 312 69 9 381 Резерв на
знецiнення кредитiв на 31 грудня 2015р. (136 973) (11 338) (5) (5 184) (153 500) Концентрацiя ризикiв у
кредитному портфелi за галузями економiки є такою: У тисячах українських гривень 31 грудня 2016 р.
31 грудня 2015 р. Сума % Сума % Виробництво та гiрничо-видобувна галузь 123 670 17% 142 032 14%
Сiльське господарство та харчова промисловiсть 126 514 18% 126 192 12% Торгiвля i комерцiйна
дiяльнiсть 264 016 37% 362 011 36% Будiвництво 144 931 20% 273 018 27% Транспортнi послуги та
логiстика 3 285 0% 42 290 4% Дiяльнiсть у сферi адмiнiстративного та допомiжного обслуговування 18
916 3% 19 355 2% Фiзичнi особи 35 716 5% 47 835 5% Iнше 2 350 0% 2 494 0% Всього кредитiв та
заборгованiсть клiєнтiв (до знецiнення) 719 398 100% 1 015 227 100% Станом на 31 грудня 2016 року
сукупна сума кредитiв ( до знецiнення) , виданих 10 найбiльшим позичальникам (на 31 грудня 2015
року – 10 позичальникам) Банку, складала 599 857 тисячi гривень (у 2015 роцi – 616 272 тисячi гривень)
або 83,7 % вiд загальної суми кредитного портфелю (31 грудня 2015 року – 61%). На 31 грудня 2016
року кредити та заборгованiсть 10 найбiльших позичальникiв (31 грудня 2015 року – 10
позичальникам) були забезпечена iншими об`єктами нерухомостi та обладнанням на 818 372 тисяч
гривень (31 грудня 2015 року 579 568 тисячi гривень). Станом на 31 грудня 2016 року загальна сума
кредитiв, якi по окремо перевищують 10% капiталу Банку, становить 632 052 тисячi гривень (31 грудня
2015 року – 870 323 тисячi гривень). Нижче подано iнформацiю про забезпечення кредитiв станом на
31 грудня 2016 року: У тисячах українських гривень Кредити юридичним особам Кредити фiзичним
особам – споживчi кредити Факторинг Кредити фiзичним особам – iпотечнi кредити Всього
Незабезпеченi кредити 189 583 11 487 6 341 20 327 227 738 Кредити, забезпеченi: - об’єктами житлової
нерухомостi 1 943 1 863 0 112 3 918 - iншими об’єктами нерухомостi 329 210 726 0 0 329 936 обладнанням та транспортними засобами 89 079 1 200 0 0 90 279 - iншими активами 67 527 0 0 0 67 527
Всього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв (до резервування) 677 342 15 276 6 341 20 439 719 398
Нижче подано iнформацiю про забезпечення кредитiв станом на 31 грудня 2015 року: У тисячах
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українських гривень Кредити юридичним особам Кредити фiзичним особам – споживчi кредити
Факторинг Кредити фiзичним особам – iпотечнi кредити Всього Незабезпеченi кредити 64 984 14 259
31 726 26 452 137 421 Кредити, забезпеченi: - грошовими депозитами (Примiтка 15) 96 0 0 0 96 об’єктами житлової нерухомостi 5 006 3 262 0 67 8 335 - iншими об’єктами нерухомостi 467 464 900 0 0
468 364 - обладнанням та транспортними засобами 235 759 2 895 0 0 238 654 - iншими активами 162
357 0 0 0 162 357 Всього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв (до резервування) 935 666 21 316 31 726 26
519 1 015 227 Iншi активи переважно включають рухоме майно. Статтi у поданих вище таблицях
показанi за балансовою вартiстю кредитiв або прийнятого забезпечення, залежно вiд того, яка з них
менша; залишок суми вiднесено на незабезпеченi кредити. Балансова вартiсть кредитiв була
розподiлена на пiдставi лiквiдностi активiв, прийнятих у якостi забезпечення. Нижче поданий аналiз
кредитiв за кредитною якiстю станом на 31 грудня 2016 року: У тисячах українських гривень Кредити
юридичним особам Кредити фiзичним особам – споживчi кредити Факторинг Кредити фiзичним
особам – iпотечнi кредити Всього Не простроченi та не знецiненi : великi позичальники з кредитною
iсторiєю бiльше двох рокiв 0 0 0 0 0 новi великi позичальники 0 0 0 0 0 кредити середнiм компанiям 80
982 0 0 0 80 982 кредити малим компанiям 226 809 0 0 0 226 809 iншi кредити фiзичним особам 0 4 499
0 15 303 19 802 Всього не прострочених та не знецiнених 307 791 4 499 0 15 303 327 593 Простроченi,
але не знецiненi: iз затримкою платежу до 31 дня 257 61 0 0 318 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв
0 81 0 0 81 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 0 0 2 817 0 2 817 iз затримкою платежу вiд 184 до
366 (367) днiв 0 98 3 524 0 3 622 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 0 0 0 0 0 Всього
прострочених, але не знецiнених 257 240 6 341 0 6 838 Iндивiдуально знецiненi кредити (загальна сума)
строк погашення не настав 177 361 801 0 0 178 162 iз затримкою платежу до 31 дня 0 95 0 0 95 iз
затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 0 0 0 0 0 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 0 31 0 0 31 iз
затримкою платежу вiд 184 до 366 (367)днiв 187 230 676 0 0 187 906 iз затримкою платежу бiльше нiж
366 (367) днiв 4 703 8 934 0 5 136 18 773 Всього iндивiдуально знецiнених кредитiв (загальна сума) 369
294 10 537 0 5 136 384 967 Всього кредитiв та заборгованстi клiєнтiв (загальна сума) 677 342 15 276 6
341 20 439 719 398 Мiнус резерви на знецiнення (193 984) (9 304) (6 341) (5 136) (214 765) Всього
кредитiв та заборгованостi клiєнтiв 483 358 5 972 0 15 303 504 633 Нижче поданий аналiз кредитiв за
кредитною якiстю станом на 31 грудня 2015 року: У тисячах українських гривень Кредити юридичним
особам Кредити фiзичним особам – споживчi кредити Факторинг Кредити фiзичним особам – iпотечнi
кредити Всього Не простроченi та не знецiненi : великi позичальники з кредитною iсторiєю бiльше
двох рокiв 0 0 0 0 0 новi великi позичальники 0 0 0 0 0 кредити середнiм компанiям 97 534 0 25 773 0
123 307 кредити малим компанiям 137 203 0 5 953 0 143 156 iншi кредити фiзичним особам 0 7 968 0 21
335 29 303 Всього не прострочених та не знецiнених 234 737 7 968 31 726 21 335 295 766 Простроченi,
але не знецiненi: iз затримкою платежу до 31 дня 1 646 1 245 0 0 2 891 iз затримкою платежу вiд 32 до
92 днiв 2 154 324 0 0 2 478 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 0 1 0 0 1 iз затримкою платежу вiд
184 до 366 (367) днiв 0 1 0 0 1 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 0 0 0 0 0 Всього
прострочених, але не знецiнених 3 800 1 571 0 0 5 371 Iндивiдуально знецiненi кредити (загальна сума)
строк погашення не настав 623 762 157 0 0 623 919 iз затримкою платежу до 31 дня 0 208 0 0 208 iз
затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 68 107 121 0 0 68 228 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 2
152 1 316 0 0 3 468 iз затримкою платежу вiд 184 до 366 (367)днiв 0 680 0 518 1 198 iз затримкою
платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 3 108 9 295 0 4 666 17 069 Всього iндивiдуально знецiнених кредитiв
(загальна сума) 697 129 11 777 0 5 184 714 090 Всього кредитiв та заборгованстi клiєнтiв (загальна
сума) 935 666 21 316 31 726 26 519 1 015 227 Мiнус резерви на знецiнення (136 973) (11 338) (5) (5 184)
(153 500) Всього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв 798 693 9 978 31 721 21 335 861 727 Банк
застосував методику розрахунку резервiв щодо кредитного портфелю вiдповiдно до МСБО 39
«Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» та створив резерви на покриття збиткiв вiд знецiнення
кредитiв, якi були понесенi. Полiтика Банку передбачає вiднесення кожного кредиту до категорiї не
прострочених та не знецiнених, поки не буде отримане об’єктивне свiдчення того, що кредит є
знецiненим. Загальна сума резервiв на знецiнення кредитiв може перевищувати загальну суму
iндивiдуально знецiнених кредитiв у зв’язку iз застосуванням цiєї полiтики та методики визначення
знецiнення кредитiв на колективнiй основi. Основнi фактори, якi враховує Банк при визначеннi того, чи
є кредит знецiненим: -Реструктуризацiя боргу з погiршенням умов для Банку, яку Банк здiйснив
внаслiдок наявностi фiнансових труднощiв у Позичальника, багаторазова реструктуризацiя на дату
аналiзу ( 3 i бiльше фактiв перенесення строкiв сплати платежiв, якi не пов`язанi зi змiнами загальних
ринкових умов); - висока ймовiрнiсть неплатоспроможностi позичальника, погiршення фiнансового
стану позичальника в пониженнi до найнижчого (найбiльшого значення) рейтингу для всiх сегментiв
клiєнтiв за методикою оцiнки фiнансового стану позичальникiв , що дiє на дату оцiнки; -затримка
платежiв по основному боргу чи процентах на строк, бiльший за 90 днiв; - нацiональнi чи локальнi
економiчнi умови, якi корелюють iз невиконанням зобов'язань за активами в групi (наприклад,
збiльшення рiвня безробiття у географiчному регiонi позичальникiв, зменшення цiн на нерухомiсть у
вiдповiдному регiонi, або негативнi змiни в умовах галузi, якi впливають на позичальникiв); –
можливiсть реалiзацiї застави, за її наявностi. На цiй пiдставi Банком поданий вище аналiз за строками
прострочення за кредитами, якi в iндивiдуальному порядку були визначенi як знецiненi. Простроченi,
але не знецiненi кредити – це передусiм забезпеченi заставою кредити, справедлива вартiсть
забезпечення яких покриває простроченi проценти та виплати основної суми. Суми, облiкованi як
простроченi, але не знецiненi, являють собою весь залишок за такими кредитами, а не лише
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простроченi суми окремих платежiв. Фiнансовий вплив заставного забезпечення представлений
шляхом окремого розкриття вартостi забезпечення для (i) активiв, заставне забезпечення та iншi
iнструменти пiдвищення кредитної якостi яких дорiвнюють балансовiй вартостi активу чи
перевищують її («активи з надлишковим заставним забезпеченням»), та (ii) активiв, заставне
забезпечення та iншi iнструменти пiдвищення кредитної якостi яких менше балансової вартостi активу
(«активи з недостатнiм заставним забезпеченням»). Нижче показаний вплив заставного забезпечення
станом на 31 грудня 2016 року: Активи з надлишковим заставним забезпеченням Активи з недостатнiм
заставним забезпеченням У тисячах українських гривень Балансова вартiсть активiв (пiсля вирахування
резерву) Справедлива вартiсть заставного забезпечення Балансова вартiсть активiв (пiсля вирахування
резерву) Справедлива вартiсть заставного забезпечення Кредити юридичним особам 483 358 999 315 0
0 Кредити фiзичним особам – споживчi кредити 3 787 10 392 2 185 Факторинг Кредити фiзичним
особам – iпотечнi кредити 113 1 127 15 190 0 Всього 487 258 1 010 834 17 375 0 Нижче показаний вплив
заставного забезпечення станом на 31 грудня 2015 року: Активи з надлишковим заставним
забезпеченням Активи з недостатнiм заставним забезпеченням У тисячах українських гривень
Балансова вартiсть активiв (пiсля вирахування резерву) Справедлива вартiсть заставного забезпечення
Балансова вартiсть активiв (пiсля вирахування резерву) Справедлива вартiсть заставного забезпечення
Кредити юридичним особам 544 238 832 745 391 428 324 137 Кредити фiзичним особам – споживчi
кредити 7 057 55 630 14 259 0 Факторинг 0 0 31 726 Кредити фiзичним особам – iпотечнi кредити 66
948 26 453 0 Всього 551 361 889 323 463 866 324 137 Iнформацiю про розрахункову справедливу
вартiсть кожного класу кредитiв та заборгованостi клiєнтiв наведено у Примiтцi 26. Аналiз кредитiв та
заборгованостi клiєнтам за процентними ставками поданий у Примiтцi 23.Iнформацiя про залишки за
операцiями з пов’язаними сторонами наведена в Примiтцi 28.
Iнвестицiйнi цiннi папери. Iнвестицiйнi цiннi папери класифiкованi, як цiннi папери для подальшого
продажу станом на 31 грудня 2016 року складають: У тисячах українських гривень 31 грудня 2016р. 31
грудня 2015р. Державнi облiгацiї України 10312 9 956 Всього боргових цiнних паперiв 10 312 9 956
Всього iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу 10 312 9 956 . Борговi цiннi папери
станом на 31 грудня 2016 року були представленi державними облiгацiями України та не є
простроченими та не знецiненими. Нижче поданий аналiз боргових цiнних паперiв для подальшого
продажу за кредитною якiстю станом на 31 грудня 2016 року: У тисячах українських гривень 31 грудня
2016р. 31 грудня 2015 р. Державнi облiгацiї України Не простроченi та не знецiненi Рейтинг С 10 312
9956 Всього не прострочених та не знецiнених 10 312 9956 Всього боргових цiнних паперiв для
подальшого продажу 10 312 9956 Кредитнi рейтинги визначенi на пiдставi найнижчого рейтингу,
присвоєного мiжнародними рейтинговими агенцiями Fitch IBCA, Moody's та Standard and Poor’s,
трансформованого до найближчого еквiвалента за шкалою рейтингiв Standard and Poor’s.Борговi цiннi
папери є незабезпеченими. У сумi iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу протягом
2016 р. вiдбулися такi змiни: У тисячах українських гривень Прим. 2016 р. 2015 р. Балансова вартiсть
на 1 сiчня 2016 9956 60 236 Прибутки мiнус збитки вiд змiни справедливої вартостi 0 ( 27427) Змiни
справедливої вартостi за рахунок капiталу 210 (73) Нарахованi процентнi доходи 19 1687 1700
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Отриманi процентнi доходи (1713) (1695) Амортизована премiя 19 (49) (55) Придбання iнвестицiйних
цiнних паперiв 10221 0 Реалiзацiя iнвестицiйних цiнних паперiв (10000) (22730) Балансова вартiсть на
31 грудня 2016 10 312 9 956 Аналiз iнвестицiйних цiнних паперiв за процентними ставками поданий у
Примiтцi 23. Iнформацiя про борговi iнвестицiйнi цiннi папери торговi або для подальшого продажу,
випущенi пов‘язаними сторонами, наведена у Примiтцi 28. Придбанi Банком кредити з метою продажу
в найближчий час з метою отримання прибутку вiдносяться до категорiї «Фiнансовi iнвестицiї, що
оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки» та
вiдображаються за справедливою вартiстю, облiковує за рахунком 3006. Результат вiд продажу таких
кредитiв банк облiковує за рахунком 6203 «Результат вiд торговельних операцiй з фiнансовими
iнструментами, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. У сумi
фiнансових iнвестицiй для подальшого продажу протягом 2016 р. вiдбулися такi змiни: У тисячах
українських гривень Прим. 2016 р. Балансова вартiсть на 1 сiчня 2016 0 Прибутки мiнус збитки вiд
змiни справедливої вартостi 0 Змiни справедливої вартостi за рахунок капiталу 0 Отриманий торговий
результат 124 Придбання фiнансових iнвестицiй 12 369 Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй (12493)
Балансова вартiсть на 1 сiчня 2017 0
Примiщення, обладнання та нематерiальнi активи. У тисячах українських гривень Прим. Примi-щення
Меблi Офiсне та комп’ю-терне облад-нання Транс-портнi засоби Неза-вер-шене будiв-ництво та активи
у процесi ство-рення Всього примi-щень та облад-нання Немате-рiальнi активи Всього Первiсна
вартiсть або вартiсть оцiнки на 01 сiчня 2015 р. 35 352 2 571 15 286 2 222 121 55 552 1 702 57 254
Накопичена амортизацiя (6 177) (1 935) (10 970) (1 645) 0 (20 727) (1 260) (21 987) Залишкова вартiсть
на 01 сiчня 2015 р. 29 175 636 4 316 577 121 34 825 442 35267 Надходження 0 0 9 0 219 228 8 236
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Переведення до iншої категорiї 0 0 339 0 (339) 0 0 0 Переведення до/зi складу активiв, утримуваних для
продажу 13 0 0 2 579 443 0 0 0 3 022 Вибуття (12) (32) (167) (339) 0 (550) 0 (550) Амортизацiйнi
вiдрахування 21 (1 333) (160) (1 790) (210) 0 (3 493) (186) (3 679) Зменшення корисностi 0 (15) (65) 0 0
(80) 0 (80) Залишкова вартiсть на 31 грудня 2015 р. 27 830 429 5 221 471 1 33 952 264 34 216 Первiсна
вартiсть або вартiсть оцiнки на 31 грудня 2015 р. 34 652 2 460 17 362 1 953 1 56 428 1 710 58 138
Накопичена амортизацiя (6 822) (2 031) (12 141) (1 482) 0 (22 476) (1 446) (23 922) Надходження 0 0 0 62
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6 930 62 0 6 992 Переведення до iншої категорiї 305 981 (6 931) 1 286 5 645 0 Переведення до/зi складу
активiв, утримуваних для продажу 13 0 0 12 0 0 12 0 12 Вибуття 0 (51) (71) 0 0 (122) 0 (122)
Амортизацiйнi вiдрахування 21 (1 270) (134) (1 623) (164) 0 (3 191) (3 582) (6 773) Зменшення
корисностi Залишкова вартiсть на 31 грудня 2016 р. 26 865 244 4 520 369 0 31 998 2 327 34 325 Первiсна
вартiсть або вартiсть оцiнки на 31 грудня 2016 р. 34 956 2 175 17 727 1 484 0 56 342 7 250 63 592
Накопичена амортизацiя (8 091) (1 931) (13 207) (1 115) 0 (24 344) (4 923) (29 267) Незавершене
будiвництво являє собою будiвництво i переобладнання примiщень вiддiлень Банку. Пiсля завершення
активи переводяться до складу примiщень та обладнання. Примiщення були переоцiненi за
справедливою вартiстю станом на 01 сiчня 2017 року. Оцiнку провела фiрма незалежних оцiнювачiв
(приватний пiдприємець Варуха О.В.), яка має вiдповiдну визнану квалiфiкацiю та актуальний досвiд
оцiнки активiв аналогiчної категорiї зi схожим географiчним розташуванням. Основною оцiнки стала
ринкова вартiсть. Вiдповiдно до облiкової полiтики Банку переоцiнена сума не вiдображалась в облiку,
оскiльки за результатами оцiнки вона не вiдрiзнялась вiд балансової вартостi бiльш нiж на 10% станом
на цю дату. Станом на 31 грудня 2016 року балансова вартiсть примiщень складала б 2 864 тисяч
гривень (на 31 грудня 2015 року – 2952 тисяч гривень), якби активи облiковувалися за первiсною
вартiстю за вирахуванням амортизацiї. Станом на 31 грудня 2016 року до складу примiщень та
обладнання включенi повнiстю амортизованi активи у сумi 9 911 тисяч гривень, ( на 31 грудня 2015
року – 7 185 тисяч гривень). Станом на 31 грудня 2016 року до складу нематерiальних активiв включенi
повнiстю амортизованi активи у сумi 4 501 тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року – 795 тисяч гривень).
Банк продовжує використовувати цi активи. Обмежень, стосовно використання основних засобiв та
нематерiальних активiв станом на 31 грудня 2016 року не має. Оформлених у заставу основних засобiв
та не нематерiальних активiв станом на 31 грудня 2016 року не має. Також в наявностi лiцензiйний
договiр №01242.2015 вiд 01.03.2016 року про придбання невиключних лiцензiй програмного
забезпечення Microsoft за програмою лiцензування Enterprise. Загальною вартiстю за договором
становить: 6 285 тисячi гривень, надання лiцензiй та розрахунок проводяться щоквартально. За 2016 рiк
придбано лiцензiй на загальну вартiсть 3 236 тисячi гривень.
Iншi фiнансовi та не фiнансовi активи. У тисячах українських гривень 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015
р. Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 3783 2813 Дебiторська заборгованiсть за
операцями з платiжним картками 1921 2272 Грошовi кошти з обмеженим правом користування 0 583
Нарахованi та неотриманi доходи за РКО 991 25 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (3275)
(2 756) Всього iнших фiнансових активiв 3420 2937 Банкiвськi метали 694 2533 Банкiвськi метали з
обмеженим правом користування 0 51 Передоплата за послуги 1470 1186 Дебiторська заборгованiсть за
податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток 74 92 Iншi активи 0 3 Резерв пiд iншi
активи (26) (80) Всього iнших нефiнансових активiв 2212 3785 Всього iнших фiнансових та
нефiнансових активiв 5632 6722 У складi iнших не фiнансових активiв облiковуються банкiвськi
метали якi вiдображаються за цiнами купiвлi в НБУ, якi приблизно вiдповiдають справедливiй вартостi,
з дисконтом стосовно котирувань Лондонської бiржi металiв. Змiни в цiнах покупки НБУ
вiдображаються як курсовi рiзницi за операцiями з iноземною валютою та банкiвськими металами у
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Звiтi про прибутки та збитки . У 2016 роцi у сумi резерву на знецiнення iнших фiнансових активiв
вiдбулися такi змiни У тисячах українських гривень Дебiторська заборгованiсть за операцiями з
Банками Грошовi кошти з обмеженим правом користуваня Нарахованi та неотриманi доходи за РКО
Усього Резерв на знецiнення iнших фiнансових активiв на 31 грудня 2014р. 0 0 (13) (13) Резерв на
знецiнення протягом року (2 162) (583) 0 (2 745) Суми, списанi протягом року як безнадiйнi 0 0 2 2
Резерв на знецiнення iнших фiнансових активiв на 31 грудня 2015р. (2 162) (583) (11) (2 756) Резерв на
знецiнення протягом року (3) (958) (961) Суми, списанi протягом року як безнадiйнi 0 590 3 593 Вплив
переоцiнки (144) (7) 0 (151) Резерв на знецiнення iнших фiнансових активiв на 31 грудня 2016р. (2 309)
0 (966) (3 275) Резерв на знецiнення iнших активiв, а саме дебiторська заборгованiсть за господарською
дiяльнiстю складає (26) тисячi гривень. Змiна резерву вiдбулося за рахунок доформування (2) тисячi
гривень та списання за рахунок резерву 56 тисячi гривень. Протягом 2016 року було списанi за рахунок
резервi банкiвськi метали с обмеженим правом користування.
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Активи утримуванi для продажу. У тисячах українських гривень 31 грудня 2016р. 31 грудня 2015р.
Активи утримуванi для продажу станом на 01 сiчня 0 3 266 Застава , яка перейшла у власнiсть Банку 0
0 Збитки вiд переоцiнки справедливої вартостi 0 (244) Переведення до складу основних засобiв
(примiтка 11) 0 3 022 Вибуття 0 0 Активи утримуванi для продажу станом на 31 грудня 0 0 Протягом
2015 року було проведено переоцiнку майна та переведено за справедливою вартiстю до складу
основних засобiв.
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Кошти банкiв . У тисячах українських гривень 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. Кореспондентськi
рахунки та депозити «овернайт» iнших банкiв 0 11 Всього коштiв банкiв 0 11 Iнформацiю про
справедливу вартiсть кожного класу заборгованостi перед iншими банками подано у Примiтцi 26
Аналiз заборгованостi перед iншими банками за процентними ставками поданий у Примiтцi 23.
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Кошти клiєнтiв У тисячах українських гривень 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. Юридичнi особи Поточнi/розрахунковi рахунки 213 240 242 888 - Строковi депозити 19 519 298 719 Фiзичнi особи Поточнi рахунки/рахунки до запитання 66 016 85 455 - Строковi депозити 275151 400 889 Всього
коштiв клiєнтiв 573 926 1 027 951 Розподiл коштiв клiєнтiв за галузями економiки наведено нижче: У
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тисячах українських гривень 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. Сума Сума Сума % Фiзичнi особи
341168 59% 486 344 48% Видобувна галузь 110378 19% 151 420 18% Торгiвля i комерцiйна дiяльнiсть
66051 12% 338 164 33% Фiнансова та страхова дiяльнiсть 18 264 3% 2 829 0% Будiвництво та
нерухомiсть 6460 1% 31 188 1% Транспорт та зв’язок 19393 3% 11883 3% Сiльське господарство та
харчова промисловiсть 6294 1% 1 589 0% Дiяльнiсть у сферi адмiнiстративного та допомiжного
обслуговування 675 0% 0 0% Переробна промисловiсть 3048 0% 0 0% Iнше 2195 4 534 0% Всього
коштiв клiєнтiв 573 926 100% 1 027 951 100% Загальна сума коштiв 10 найбiльших клiєнтiв становила
318 907 тисячi гривень (на 31 грудня 2015 року – 495 127 тисяч гривень) або 55,39 % (на 31 грудня 2015
року – 48,2%) вiд загальної суми коштiв клiєнтiв. Iнформацiю про справедливу вартiсть кожного класу
коштiв клiєнтiв подано у Примiтцi 26. Аналiз коштiв клiєнтiв за процентними ставками поданий у
Примiтцi 23. Iнформацiя про залишки за операцiями з пов’язаними сторонами наведена в Примiтцi 28.
Внесено змiни в розподiл коштiв клiєнтiв за галузями економiки станом на 31 грудня 2015 року. В
вiдображено «Торгiвля i комерцiйна дiяльнiсть» 11883 тисяч гривень або 1%, вiрно 338 164 тисячi
гривень або 33%, «Транспорт та зв`язок» вiдображено 338 164 тисячi гривень або 33% вiрно 11883
тисячi гривень або 1%. Розподiлi коштiв за галузями економiки внесено змiни , а саме «Iнвестицiйна
дiяльнiсть» перейменовано в «Фiнансову та страхову дiяльнiсть». Також видiленi новi галузi з строки
«Iншi» у зв`язку з значним збiльшенням залишкiв на звiтну дату, це «Дiяльнiсть сферi
адмiнiстративного та допомiжного обслуговування» та «Переробна промисловiсть». Станом на 31
грудня 2016 iпотечнi кредити наданi фiзичним особам за програмою з Державною iпотечною
Установою у сумi 15 323 тисячi гривень ( на 31 грудня 2015 року – 21 269 тисячi гривень) переданi
Державнiй iпотечнi Установi, при цьому залишаються на балансi Банку, пов`язанi зобов`язання за
переданими активами складають 15 397тисячi гривень, якi вiдображенi у складi строкових депозитiв
юридичних осiб. Див. примiтку 9.
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Резерви за зобов`язаннями. У тисячах українських гривень Кредитнi зобов`язання Усього Залишок на
31 грудня 2015р. 1 937 1937 Формування та/або розформування резерву (1 937) (1937) Використання
резерву 0 0 Залишок на 31 грудня 2016р. 0 0 Резерви пiд зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, – це
спецiальнi резерви, створенi пiд збитки, понесенi за фiнансовими гарантiями.

Iншi фiнансовi та нефiнансовi зобов`язання. У тисячах українських гривень 31 грудня 2016 р. 31 грудня
2015 р. Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками 4 15 Кредиторська заборгованiсть за за
операцями з платiжним картками 10 8 Кредиторська заборгованiсть за iншими операцiям з клiєнтами
355 96 Суми до сплати до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 733 1258 Iншi нарахованi
зобов’язання 409 306 Всього iнших фiнансових зобов’язань 1511 1683 Кредиторська заборгованiсть по
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оплатi за товари/послуги 552 0 Нарахованi витрати на виплати працiвникам 3306 3449 Доходи
майбутнiх перiодiв 377 316 Податки до сплати, крiм податку на прибуток 605 1380 Iнша заборгованiсть
9 29 Всього iнших зобов’язань 4849 5174 Всього зобов’язань 6360 6857 Iнформацiю про справедливу
вартiсть кожного класу iнших фiнансових зобов’язань подано у Примiтцi 26. Iнформацiя про залишки
за операцiями з пов’язаними сторонами наведена в Примiтцi 28.
Акцiонерний капiтал. У тисячах українських гривень, крiм кiлькостi акцiй Кiлькiсть випущених акцiй
Простi акцiї Сума, скоригована на iнфляцiю Емiсiйний дохiд Всього На 01 сiчня 2015 р. 292 000 000
292 000 320 038 4 161 324 199 На 31грудня 2015 р. 292 000 000 292 000 292000 4 161 296 161 На 31
грудня 2016 р. 292 000 000 292 000 292 000 4 161 296 161 Номiнальна зареєстрована сума випущеного
акцiонерного капiталу Банку до трансформацiї внескiв у капiтал, зроблених до 1 сiчня 2001 року, до
еквiвалента купiвельної спроможностi української гривнi станом на 31 грудня 2000 року становить 292
000 тисяч гривень . Згiдно з вимогами МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» сума
простого акцiонерного капiталу була скоригована на купiвельну спроможнiсть української гривнi до 1
сiчня 2001 року на 28 038 тисяч гривень. Протягом 2015 року Банком було прийняте рiшення щодо
вiдновлення у фiнансовiй звiтностi акцiонерного капiталу за iсторичною вартiстю яка складає 292 000
тисяч гривень.Аналiз макро-економiчних та соцiальних факторiв, в тому числi наведених в стандартi,
дало змогу застосувати професiйне судження щодо вiдсутностi ознак та характеристик економiчного
середовища, яке могло б бути визнане гiпер¬iнфляцiйним, тому Банк не застосовував МСБО 29
18 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» при складаннi цiєї фiнансової звiтностi. Загальна кiлькiсть
ухвалених до випуску простих акцiй складає 292 000 тисяч акцiй (на 31 грудня 2015 року – 292 000
тисяч акцiй) номiнальною вартiстю 1 гривня за акцiю (на 31 грудня 2015 року – 1 гривня за акцiю). Всi
випущенi простi акцiї повнiстю оплаченi. Кожна проста акцiя має один голос при голосуваннi.
Емiсiйний дохiд являє собою перевищення отриманих внескiв над номiнальною вартiстю випущених
акцiй. Вiдповiдно до законодавства України, Банк розподiляє отриманий прибуток як дивiденди або
переводить його до резервiв на пiдставi фiнансової звiтностi, пiдготовленої у вiдповiдностi до
НП(С)БОУ. Резерви Банку за українськими правилами облiку станом на 31 грудня 2016 року складають
1 377 тисячi гривень (на 31 грудня 2015 року – 1 377 тисячi гривень). Частка керiвництва а акцiях Банку
станом на 31 грудня 2016 року складає: Голова Спостережної ради – Дзятко Дмитро Ярославович –
акцiонер банку, розмiр пакета акцiй яким володiє - 1 проста iменна акцiя, що складає 0,00000034%
статутного капiталу ПАТ «ЮНЕКС БАНК». Член Спостережної Ради - Падалка Дмитро
Володимирович - акцiонер банку, розмiр пакета акцiй яким володiє - 1 проста iменна акцiя, що складає
0,00000034% статутного капiталу ПАТ «ЮНЕКС БАНК».
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Процентнi доходи та витрати. У тисячах українських гривень 2016 рiк 2015 рiк Процентнi доходи
Кредити та заборгованiсть юридичних осiб 141 530 197 978 Кредити та заборгованiсть фiзичних особам
5 566 10 180 Кошти в iнших банках та НБУ 4161 8071 Борговi iнвестицiйнi цiннi папери для
подальшого продажу 2322 1645 Всього процентних доходiв 153 579 217 874 Процентнi витрати
19
Строковi депозити юридичних осiб (7622) (42 290) Строковi депозити фiзичних осiб (45 464) (69 211)
Поточнi/розрахунковi рахунки (14 198) (35 518) Строковi розмiщення коштiв iнших банкiв 0 (497)
Всього процентних витрат (67284) (147 516) Чистi процентнi доходи 86 295 70 358 Iнформацiю про
процентнi доходи та витрати за операцiями з пов’язаними сторонами наведено у Примiтцi 28.
Доходи та витрати за виплатами та комiсiйними. У тисячах українських гривень 2016 рiк 2015 рiк
Доходи за виплатами та комiсiйними Доходи за виплатами та комiсiйними, якi не пов’язанi з
фiнансовими iнструментами, що облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на
фiнансовий результат Розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв 13 270 13 052 Розрахунково-касове
обслуговування iнших банкiв 2 837 2 608 Купiвля та продаж iноземної валюти 2 283 2 589
Позабалансовi операцiї 50 125 Операцiї з цiнними паперами 35 27 Комiсiя вiд кредитного
обслуговування 1059 264 Всього доходiв за виплатами та комiсiйними 19 534 18 665 Витрати за
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виплатами та комiсiйними Витрати за виплатами та комiсiйними, якi не пов’язанi з фiнансовими
iнструментами, що облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий
результат Розрахунково-касове обслуговування iнших банкiв (4296) (3 543) Послуги процесiнгового
центру та еквайрiнговi послуги (2432) (2 619) Iнкасацiя грошових коштiв (445) (409) Купiвля та продаж
iноземної валюти (55) (145) Iнше (39 (29) Всього витрат за виплатами та комiсiйними (7267) (6 745)
Чистий дохiд за виплатами та комiсiйними 12 267 11 920 Iнформацiю про доходи за виплатами та
комiсiйними за операцiями з пов’язаними сторонами наведено у Примiтцi 28.
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Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати. У тисячах українських гривень Прим. 2016 рiк 2015 рiк
Витрати, пов’язанi з персоналом (36 170) (39 685) Витрати на оперативну оренду (7 051) (9 006)
Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (3 525) (5 725) Амортизацiя примiщень та
обладнання 111 (3 191) (3 493) Поштовi витрати та витрати на послуги зв‘язку та телекомунiкацiю (3
508) (3160) Реклама та маркетинг 1 (86) (2533) Утримання примiщень та обладнання, нематерiальних
активiв (2525) (2 227) Охороннi послуги (1425) (1 795) Комунальнi та експлуатацiйнi витрати (918)
(1201) Господарськi витрати (502) (1 159) Професiйнi послуги (493) (493) Податки, обов`язковi судовi
збори ,крiм податку на прибуток (5512) (329) Амортизацiя нематерiальних активiв 111 (3582) (186)
Витрати на пеню штрафи (61) (13) Iнше (750) (1183) Всього адмiнiстративних та iнших операцiйних
витрат (69 505) (72 188) До складу витрат, пов`язаних з персоналом, включено єдиний соцiальний
внесок у сумi 6 259 тисячi гривень (у 2015 роцi 9 634 тисячi гривень). Iнформацiю про адмiнiстративнi
та iншi операцiйнi витрати за операцiями з пов’язаними сторонами наведено у Примiтцi 28. До складу
iнших витрат включенi iншi операцiйнi витрати 432 тисячi гривень ( у 2015 роцi 356 тисячi гривень),
витрати на вiдрядження , представницькi витрати, витрати на аудит, витрати на iнформацiйноконсультацiйнi послуги та iншi витрати.

Податки на прибуток. (а) Компоненти витрат/(кредиту) з податку на прибуток Витрати [кредит] з
податку на прибуток,показанi у складi прибутку або збитку за рiк, складаються з таких компонентiв У
тисячах українських гривень 2016 рiк 2015 рiк Поточний податок 0 9 Вiдстрочений податок 107 (460)
Витрати/(кредит) з податку на прибуток за рiк 107 (451) (б) Вивiрення податкових витрат та
фiнансового результату, помноженого на ставку оподаткування Станом на 31 грудня 2016 року податок
на прибуток в Українi стягувався з оподатковуваного прибутку за ставкою 18 % ( на 31 грудня 2015
року 18%). Вивiрення очiкуваних та фактичних податкових витрат наведено нижче. У тисячах
українських гривень 2016 рiк 2015 рiк Прибуток/(збиток) до оподаткування (20 839) (70 495)
Теоретична сума податкових витрат [кредит] за чинною ставкою податку 18% (3 751) (12 689)
Податковий ефект статей, якi не вираховуються для цiлей оподаткування або не включаються до
оподатковуваної суми: - Витрати, що не включаються до витрат в податковому облiку (7713) (6898) Витрати, що визнаються в податковому облiку та не визнаються в фiнансовому 784 660 - Доходи, що не
включаються до доходiв в податковому облiку (322) (124) - Коригування декларацiї з податку на
22 прибуток попереднього року (6159) 8 - Невизнанi вiдстроченi податковi активи 12012 8292 - Невизнанi
податковi збитки перенесенi на майбутнi перiоди 5256 10 300 Витрати/(кредит) з податку на прибуток
за рiк 107 (451) (в) Вiдстроченi податки, проаналiзованi за видами тимчасових рiзниць Вiдмiнностi мiж
правилами оподаткування в Українi та МСФЗ призводять до виникнення певних тимчасових рiзниць
мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей фiнансового звiтування та їх вартiстю для
цiлей обчислення податкової бази. Нижче показаний податковий вплив змiн цих тимчасових рiзниць. У
тисячах українських гривень 1 сiчня 2016 р. Кредитовано/ (вiднесено) на прибуток чи збиток
Кредитовано/ (вiднесено) безпосередньо на капiтал 31 грудня 2016 р. Податковий ефект тимчасових
рiзниць, якi зменшують/(збiльшують) суму оподаткування Iншi зобов’язання 78 (78) 0 0 Майно,
обладнання та нематерiальнi активи 872 (29) 0 843 Цiннi папери 0 0 (12) (12) Чистий вiдстрочений
податковий актив/(зобов’язання) 950 (107) (12) 831 Визнаний вiдстрочений податковий актив 950 (107)
(12) 831 Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання 0 0 0 0 Чистий вiдстрочений податковий
актив/(зобов’язання) 950 (107) (12) 831 За умов теперiшньої структури Банку та податкового
законодавства України податковi збитки та поточнi податковi активи рiзних компанiй групи не можуть
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взаємозалiковуватись з поточними податковими зобов’язаннями та оподатковуваними прибутками
iнших компанiй групи, i тому податки можуть нараховуватися навiть за наявностi консолiдованого
податкового збитку. Таким чином, взаємозалiк вiдстрочених податкових активiв i зобов’язань
проводиться, лише коли вони вiдносяться до однiєї юридичної особи-платника податку та одного
податкового органу. Податковий вплив змiн тимчасових рiзниць за 2015 рiк У тисячах українських
гривень 1 сiчня 2015 р. Кредитовано/ (вiднесено) на прибуток чи збиток Кредитовано/ (вiднесено)
безпосередньо на капiтал 31 грудня 2015 р. Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi
зменшують/(збiльшують) суму оподаткування Кредити iншим банкам 0 0 0 0 Iншi зобов’язання 548
(470) 0 78 Майно, обладнання та нематерiальнi активи 4 868 0 872 Цiннi папери (60) 73 (13) 0 Iншi
активи 11 (11) 0 0 Чистий вiдстрочений податковий актив/(зобов’язання) 503 460 (13) 950 Визнаний
вiдстрочений податковий актив 481 469 950 Визнане вiдстрочене податкове зобов’язання 22 (9) (13) 0
Чистий вiдстрочений податковий актив/(зобов’язання) 503 460 (13) 950
Управлiння фiнансовими ризиками. Функцiя управлiння ризиками в Банку здiйснюється стосовно
фiнансових ризикiв, а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з
ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик),
кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є
визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння операцiйними
та юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та
полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв. В межах Банку полiтику управлiння ризиками та
контроль здiйснює ряд спецiалiзованих органiв. Найбiльш активну участь в управлiннi ризиками бере
Управлiнням ризикiв та компалайенс Банку, що пiдзвiтне Спостережнiй радi Банку i пiдпорядковане
Заступнику Голови Правлiння Банку з ризикiв, та звiтує Спостережнiй радi Банку, Правлiнню,
Кредитному комiтету, Комiтету з управлiння активами та пасивами Банку. З метою ефективного
управлiння ризиками в Банку встановлено лiмiт повноважень для прийняття рiшення, як вiдсоток вiд
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку: • до 1,0% - Кредитний комiтет
Банку; • до 5,0% - Правлiння Банку; • до 25,0% - Спостережна рада Банку. Кредити вище 25,0%
регулятивного капiталу але не вище 25,0% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Банку надаються за рiшенням Спостережної ради Банку та за умови прийняття у заставу за
даним кредитом майнових прав на грошовi кошти, розмiщенi у Банку. Спостережна рада Банку
Спостережна рада Банку має найбiльшi повноваження стосовно управлiння ризиками Банку,
включаючи затвердження полiтик з управлiння ризиками, та Статутом Банку уповноважена
затверджувати будь-якi операцiї вiд iменi Банку. Правлiння Банку Правлiння Банку в цiлому несе
вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Банку, включаючи дiяльнiсть, пов’язану з управлiнням ризиками.
Правлiння Банку делегує свої повноваження стосовно загального управлiння активами та пасивами
Комiтету з управлiння активами та пасивами Банку. Крiм цього, Правлiння Банку несе вiдповiдальнiсть
за розробку та попереднє затвердження полiтик Банку. Остаточне затвердження полiтик входить до
компетенцiї Спостережної ради Банку. Кредитний комiтет Банку Кредитний комiтет Банку несе
вiдповiдальнiсть за встановлення лiмiтiв активних операцiй, щодо окремих контрагентiв, груп
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пов’язаних компанiй та/або осiб, видiв операцiй та iнше; прийняття рiшення щодо надання кредитiв,
реструктуризацiю кредитiв, визнання заборгованостi за основним боргом та/або нарахованими
доходами за кредитними операцiями, повернення яких викликає сумнiв, безнадiйною; забезпечує
дотримання процедур оцiнки кредитного ризику та суму резерву, який Банк формує для вiдшкодування
можливих втрат вiд кредитних операцiй, в т.ч. затверджує класифiкацiю кредитiв за категорiями
ризикiв (якостi); Комiтет з управлiння активами та пасивами Банку Комiтет з управлiння активами та
пасивами Банку несе вiдповiдальнiсть за управлiння активами та пасивами Банку, а також за загальну
фiнансову структуру. Цей Комiтет також в першу чергу вiдповiдальний за монiторинг процентного,
валютного ризикiв та ризику лiквiдностi Банку. Ризик-менеджмент Банку Управлiнням ризикiв та
компалайенс Банку, здiйснює розробку методiв та методик управлiння ризиками, процедур та звiтностi,
що дає можливiсть Банку здiйснювати кiлькiсну оцiнку кредитного, процентного, валютного,
операцiйного ризикiв, ризику лiквiдностi та iнших ризикiв. Несе вiдповiдальнiсть за впровадження та
дотримання процедур пов’язаних з управлiнням ризиками, зокрема, здiйснює монiторинг
iндивiдуального та портфельного кредитних ризикiв, проводить аналiз кредитного портфелю та
перевiрку правильностi оцiнки кредитного ризику та розрахунку резервiв пiд кредитнi операцiї Банку,
контроль за дотриманням нормативiв та лiмiтiв, встановлений Банком та НБУ; актуалiзацiю
методологiї управлiння ризиками, формування бази даних для оцiнки ризикiв, розробку рекомендацiй
щодо усунення та мiнiмiзацiю ризикiв в дiяльностi Банку. Система оцiнки ризикiв та звiтностi Оцiнка
ризикiв Банку здiйснюється за допомогою методiв, що вiдображають як передбачуванi збитки, що,
ймовiрно, виникнуть за звичайних обставин, так i непередбачуванi збитки, що є попередньою оцiнкою
максимальних фактичних збиткiв на основi статистичних та експертних моделей. У моделях
використовуються ймовiрностi, iсторичнi данi,скоригованi для вiдображення поточного економiчного
середовища. Банк також вiдпрацьовує сценарiї найгiрших випадкiв (стрес-сценарiї), що можуть настати
у разi надзвичайних подiй, iмовiрнiсть яких дуже низька. Монiторинг та контроль ризикiв переважно
здiйснюється на основi лiмiтiв, встановлених Банком. Цi лiмiти вiдображають бiзнес-стратегiю та
ринкове середовище Банку, а також рiвень ризику, який Банк готовий прийняти. Крiм цього, Банк
контролює та оцiнює загальну здатнiсть протистояти ризикам стосовно сукупного впливу ризикiв усiх
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типiв та в усiх видах дiяльностi. Iнформацiя, отримана за всiма видами дiяльностi, вивчається та
обробляється з метою аналiзу, контролю та виявлення ризикiв на раннiх етапах. Ця iнформацiя
подається на розгляд Спостережної ради Банку, Правлiння, Комiтету з управлiння активами та
пасивами Банку, Кредитному комiтету Банку та керiвникам вiдповiдних пiдроздiлiв. На постiйнiй
основi складаються звiти стосовно ризику лiквiдностi, валютного, процентного i операцiйного ризикiв,
а також ризикiв, пов’язаних з певними галузями економiки, клiєнтами, та географiчних ризикiв.. В
рамках управлiння ризиками Банк використовує всi доступнi iнструменти для управлiння позицiями,
що виникають внаслiдок змiн у процентних ставок, обмiнних курсах, а також позицiями за
прогнозованими операцiями. Протягом 2016 року на функцiонування Банку та рiвень його ризикiв
впливали, насамперед, негативнi процеси в вiтчизнянiй банкiвськiй системi, грошово-кредитнi i
фiскальнiй полiтицi в країнi, стан економiки, змiни в банкiвському законодавствi та рiзних галузях
економiки, рiвень довiри з боку рiзних груп iнвесторiв та наявнiсть платоспроможного попиту на
банкiвськi кредити, а також стан свiтових ринкiв. Кредитний ризик. Банку властивий кредитний ризик,
який визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень або капiталу, який виникає через
неспроможнiсть сторони, що взяла на себе зобов`язання виконати умови будь-якої фiнансової угоди iз
банком або в iнший спосiб виконати взятi на себе зобов`язання. Максимальний рiвень кредитного
ризику Банку вiдображається в балансовiй вартостi фiнансових активiв у звiтi про фiнансовий стан. Для
гарантiй та зобов’язань з кредитування максимальний рiвень кредитного ризику дорiвнює сумi
зобов`язання. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється шляхом коригування структури кредитного
проекту, отримання застави та за допомогою iнших засобiв покриття кредитного ризику. Банк
структурує рiвнi кредитного ризику, на який вiн наражається, шляхом встановлення лiмiтiв суми
ризику, що виникає на одного позичальника або групу позичальникiв, та на галузi економiки. Такi
ризики знаходяться пiд постiйним контролем i аналiзуються згiдно з встановленим порядком. Лiмiти
стосовно рiвня кредитного ризику на одного позичальника регулярно затверджуються Кредитним
комiтетом Банку. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється шляхом регулярного аналiзу здатностi
позичальникiв погашати проценти та основну суму заборгованостi за кредитами, а також шляхом змiни
вiдповiдних лiмiтiв кредитування в разi необхiдностi. Крiм цього, управлiння кредитним ризиком
передбачає отримання застави та гарантiй юридичних осiб. З метою монiторингу кредитного ризику
спiвробiтники кредитних пiдроздiлiв складають регулярнi звiти на пiдставi структурованого аналiзу
бiзнесу та фiнансових показникiв клiєнта. Основнi мiркування в ходi аналiзу знецiнення кредитiв та
заборгованостi клiєнтiв включають визначення того, чи простроченi виплати основної суми
заборгованостi або процентiв за кредитом бiльш нiж на 90 днiв, чи вiдомо про будь-якi труднощi з
огляду на грошовi потоки контрагентiв, зниження кредитного рейтингу або порушення первiсних умов
вiдповiдного договору. Банк здiйснює аналiз знецiнення у двох напрямках: створення резерву пiд
знецiнення окремих кредитiв i резерву пiд знецiнення кредитiв на колективнiй основi. Питання, що
розглядаються при визначеннi суми резерву, включають здiйсненнiсть бiзнес-плану контрагента, його
здатнiсть пiдвищити платоспроможнiсть в разi виникнення фiнансових труднощiв, прогнозованi
грошовi надходження та очiкуванi виплати дивiдендiв у разi банкрутства, наявнiсть iншої фiнансової
пiдтримки та можливу вартiсть продажу застави, а також часовi рамки очiкуваних грошових потокiв.
Збитки вiд знецiнення оцiнюються на кожну звiтну дату, якщо будь-якi непередбаченi обставини не
вимагають бiльш пильної уваги. Вся iнформацiя про ризики щодо клiєнтiв, кредитоспроможнiсть яких
погiршується або може погiршиться внаслiдок будь-яких дiй, доводиться до вiдома Кредитного
комiтету, Правлiння та Спостережної Ради, якi в межах своєї компетенцiї приймають рiшення про
подальшу спiвпрацю з позичальниками або заходи, що необхiдно вжити для захисту iнтересiв Банку.
Правлiння приймає всi оперативнi рiшення. Беручи до уваги розмiр Банку, такий розподiл обов'язкiв є
адекватним i ефективним для цiлей управлiння ризиками. Аналiз документарних операцiї (фiнансових
гарантiй, авалiв, тощо) здiйснюється з урахуванням методiв, що використовуються для кредитiв; коли
збиток вважається вiрогiдним, створюються резерви пiд iншi зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням.
Банк щоденно розраховує нормативи кредитного ризику вiдповiдно до вимог Нацiонального банку
України. Цi нормативи включають : норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного
контрагента (Н7), який становив на 31 грудня 2016 року 20,78 % (31 грудня 2015 - 34.45) при
нормативному значення не бiльш 25% (31 грудня 2015 – 25%); норматив великих кредитних ризикiв
(Н8), який становив 258,65 % ( 31 рудня 2015 року 379.84 %) при нормативному значеннi не бiльш
800% (31 грудня 2015 -800%); норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з
пов'язаними з банком особами (Н9), який становив на 31 грудня 2016 року 218,81 % ( 31 грудня 2015
року 234,67%) при нормативному значеннi на 31 грудня 2016 не бiльш 25% ( 31 грудня 2015 не бiльш
25%). З метою приведення нормативiв кредитного ризику Н7 та Н9 до нормативного значення Банк має
погоджений графiк з НБУ входження до нормативних значень. Ринковий ризик. Банк наражається на
ринковi ризики, що виникають у зв’язку з вiдкритими позицiями валют, процентних ставок та
iнструментiв капiталу, якi великою мiрою залежать вiд загальних та конкретних ринкових змiн. Банком
встановлюються лiмiти сум ризику, що може бути прийнятий Банком, та щоденно контролюється їх
дотримання. Проте застосування такого пiдходу не запобiгає виникненню збиткiв за межами цих
лiмiтiв у випадку бiльш суттєвих ринкових змiн. Валютний ризик. Валютний ризик – це ризик,
пов’язаний з впливом коливань обмiнних курсiв на вартiсть фiнансових iнструментiв. Банком
визначаються лiмiти ризикiв по валютах та загальний прийнятний рiвень ризику за позицiями
«овернайт». Процес управлiння валютним ризиком у Банку передбачає щоденний контроль за

94

вiдповiднiстю максимально можливих розмiрiв вiдкритих валютних позицiй Банку виходячи з
прийнятної величини капiталу пiд ризиком до встановлених лiмiтiв вiдкритих валютних позицiй,
аналiзi волатильностi курсiв валют i величини валютного ризику в нормальних та стресових ситуацiях.
Комiтет по управлiнню активами i пасивами Банку розглядає результати оцiнки валютного ризику не
рiдше нiж на щоквартальнiй основi. У поданiй нижче таблицi наведено концентрацiю валютного
ризику Банку станом на кiнець звiтного перiоду: На 31 грудня 2016 р. На 31 грудня 2015 р. У тисячах
українських гривень Монетарнi фiнансовi активи Монетарнi фiнансовi зобов’я-зання Похiднi фiнансовi iнстру-менти Чиста позицiя Моне-тарнi фiнан-совi активи Монетарнi фiнансовi зобов’я-зання
Похiднi фiнансовi iнстру-менти Чиста позицiя Українськi гривнi 568 139 (412 365) 0 155 774 955 752
(771 335) 0 184 417 Долари США 119 656 (129 050) 0 (9 394) 211 429 (229 737) 0 (18 308) Євро 32 626
(33 398) 0 (772) 27 800 (27 680) 0 120 Iншi 1 736 (624) 0 1 112 4 649 (2 830) 0 1 819 0 Всього 722 157 (575
437) 0 146 720 1 199 630 (1 031 582) 0 168 048 Позицiя Банку по валютних похiдних iнструментах у
кожному стовпчику – це справедлива вартiсть на кiнець звiтного перiоду сум у вiдповiднiй валютi, яку
Банк погодився купити (позитивна сума) або продати (негативна сума) до згортання позицiй та
здiйснення розрахункiв з контрагентом. Суми з розбивкою за валютами показанi розгорнуто, як
зазначено у Примiтцi 23. Чиста загальна сума являє собою справедливу вартiсть похiдних iнструментiв.
Наведений вище аналiз включає лише монетарнi активи та зобов’язання. На думку керiвництва,
iнвестицiї в iнструменти капiталу та немонетарнi активи не призведуть до виникнення суттєвого
валютного ризику. Нижче в таблицi показано змiну прибутку або збитку та капiталу внаслiдок
обґрунтовано можливих змiн курсiв обмiну валют по вiдношенню до функцiональної валюти Банку, що
використовувались на кiнець звiтного перiоду, при незмiнностi всiх iнших змiнних характеристик: На
31 грудня 2016 р. На 31 грудня 2015 р. У тисячах українських гривень Вплив на прибуток чи збиток
Вплив на капiтал Вплив на прибуток чи збиток Вплив на капiтал Змiцнення долара США на 25% (2
349) (2 349) (4 577) (4 577) Послаблення долара США на 25% 2 349 2 349 4 577 4 577 Змiцнення євро на
25% (193) (193) 30 30 Послаблення євро на 25% 193 193 (30) (30) Змiцнення iнших валют на 25% 278
278 455 455 Послаблення iнших валют та банкiвських металiв на 25% (278) (278) (455) (455) Всього - - - Показаний вище вплив змiн курсiв обмiну валют на чистий прибуток та капiтал не включає впливу
оподаткування. Ставка податку в 2016 роцi становить 18%. Див. Примiтку 22. Ризик був розрахований
лише для грошових залишкiв у валютах, iнших нiж функцiональна валюта Банку. Ризик процентної
ставки. Банк наражається на ризик у зв’язку iз впливом коливань домiнуючих рiвнiв ринкової
процентної ставки на його фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа може збiльшуватися в
результатi таких змiн, але може також зменшуватися або приносити збитки в разi несподiваних змiн.
Банком встановлюються лiмiти щодо прийнятного рiвня невiдповiдностi процентних ставок та
здiйснюється щоденний контроль за дотриманням встановлених лiмiтiв. Важливим елементом
управлiння процентним ризиком є кероване формування процентних активiв i пасивiв по часових
iнтервалах та адекватне прогнозування руху процентних ставок. Для управлiння ризиком процентної
ставки Банком використовуються методики визначення чутливостi портфеля активiв та пасивiв до
змiни процентної ставки (стрес-тестування), методи управлiння на основi розривiв мiж активами та
пасивами з фiксованою процентною ставкою на визначених часових промiжках (GAP-аналiз), тощо.
Менеджмент Банку забезпечений достовiрною регулярною iнформацiєю стосовно експозицiї Банку до
процентного ризику, аналiзу та прогнозiв ринкових ставок. У поданiй нижче таблицi наведено
концентрацiю ризику процентних ставок Банку. До таблицi включено активи та зобов’язання Банку за
балансовими сумами, об’єднанi в категорiї вiдповiдно до строкiв перегляду процентної ставки
вiдповiдно до контракту або строкiв погашення, залежно вiд того, що буде ранiше. У тисячах
українських гривень До запитання та до 1 мiсяця 1-6 мiсяцiв 6-12 мiсяцiв Понад 1 рiк Немоне-тарнi
статтi Всього 31 грудня 2016 р. Всього фiнансових активiв 259 733 73 512 100 563 283 955 4 394 722 157
Всього фiнансових зобов’язань 385 533 139 784 33 587 15 022 1 511 575 437 Чиста невiдповiднiсть
процентних ставок на 31 грудня 2016 р. (125 800) (66 272) 66 976 270 187 1 629 146 720 31 грудня 2015
р. Всього фiнансових активiв 272 386 184 874 442 186 218 925 81 259 1 199 630 Всього фiнансових
зобов’язань 727 104 247 139 33 896 19 823 3 620 1 031 582 Чиста невiдповiднiсть процентних ставок на
31 грудня 2015 р. (454 718) (62 265) 408 290 199 102 77 639 168 048 Процентна ставка за всiма
фiнансовими iнструментами Банку є фiксованою. Банк здiйснює монiторинг процентних ставок по
фiнансовим iнструментам. Нижче в таблицi поданi процентнi ставки на вiдповiдну звiтну дату.
Процентна ставка розраховується у вiдсотках в рiчному обчисленнi, статистичнi ряди базуються на
щоденнiй iнформацiї та щомiсячнi звiтностi, яку аналiзує основний управлiнський персонал Банку.
2016 рiк 2015 рiк % рiчних Гривнi Долари США Євро Iншi валюти Гривнi Долари США Євро Iншi
валюти Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 4 2 - - 3 - - 7 Кошти iнших банкiв 14 - - - 19 - - Кредити та заборгованiсть клiєнтiв - Кредити юридичних осiб 30 - - - 21 11 12 0 - Кредити фiзичних
осiб 26 14 - - 28 0 0 0 Цiннi папери для подальшого продажу 17 - - - 16 - - - Зобов`язання Кошти клiєнтiв
- строковi депозити юридичних осiб 11 - 3 - 16 6 - - - строковi депозити фiзичних осiб 19 2 4 - 23 10 9 4 поточнi/розрахунковi рахунки юридичних осiб 9 - - - 7 - - - - поточнi/розрахунковi рахунки фiзичних
осiб 5 - - - 9 5 4 - Позначка “-“ у таблицi означає, що Банк не має вiдповiдних активiв або зобов’язань у
вiдповiднiй валютi. Iншi цiновi ризики. Банк не наражається на значний ризик змiни цiн на дольовi
iнструменти. Банк наражається на ризик дострокового погашення внаслiдок надання кредитiв з
фiксованою процентною ставкою, у тому числi iпотечних кредитiв, якi надають позичальнику право
дострокового погашення кредитiв. Прибуток та капiтал Банку на кiнець поточного звiтного перiоду не
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зазнали б суттєвого впливу вiд змiн обсягiв дострокового погашення, оскiльки такi кредити
вiдображаються за амортизованою вартiстю, а сума дострокового погашення дорiвнює або майже
дорiвнює амортизованiй вартостi кредитiв та авансiв клiєнтам Географiчний ризик. Географiчний
аналiз фiнансових активiв та зобов’язань Банку станом на 31 грудня 2016 року наведено нижче: У
тисячах гривень Україна Країни ОЕСР Iншi країни Всього Фiнансовi активи Грошовi кошти та їх
еквiваленти 86 371 96 677 0 183 048 Кошти iнших банкiв та НБУ 20 022 28 0 20 050 Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв 504 253 1 379 504 633 Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу 10
312 0 0 10 312 Iншi фiнансовi активи 4 394 0 0 4 394 Всього фiнансових активiв 625 352 96 706 379 722
437 Фiнансовi зобов’язання Кошти банкiв 0 0 Кошти клiєнтiв 541 453 113 32 360 573 926 Резерв за
зобов'язаннями з кредитування 0 0 0 0 Iншi фiнансовi зобов’язання 1 511 0 0 1 511 Всього фiнансових
зобов’язань 542 964 113 32 360 575 437 Чиста позицiя за балансовими фiнансовими iнструментами 82
388 96 593 -31 981 147 000 Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням (Примiтка 25) 1 686 1 686 Активи,
зобов’язання та зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, були класифiкованi виходячи з країни, в якiй
знаходиться контрагент. Залишки за операцiями з українськими контрагентами, якi фактично
вiдносяться до операцiй з офшорними компанiями цих українських контрагентiв, включенi до
стовпчика «Україна». Грошовi кошти у касi та банкiвськi метали були класифiкованi вiдповiдно до
країни їх фiзичного знаходження. Географiчний аналiз фiнансових активiв та зобов’язань Банку станом
на 31 грудня 2015 року наведено нижче: У тисячах гривень Україна Країни ОЕСР Iншi країни Всього
Фiнансовi активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 90 780 92 177 207 183 164 Кошти в iнших банках
139 290 23 139 313 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 861 103 624 861 727 Iнвестицiйнi цiннi папери 9
956 9 956 Iншi фiнансовi активи 5 470 5 470 Всього фiнансових активiв 1 106 599 92 200 831 1 199 630
Фiнансовi зобов’язання Кошти Нацiонального банку України 11 11 Кошти банкiв 996 181 144 31 626 1
027 951 Кошти клiєнтiв 1937 1937 Iншi фiнансовi зобов’язання 1683 1683 Всього фiнансових
зобов’язань 999 812 144 31 626 1 031 582 Чиста позицiя за балансовими фiнансовими iнструментами
106 787 92 056 (30 795) 168 048 Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням (Примiтка 25) 6605 6605
Концентрацiя iнших ризикiв. Керiвництво Банку контролює та розкриває iнформацiю про
концентрацiю кредитного ризику на пiдставi одержаних звiтiв, в яких мiстяться данi про позичальникiв
iз загальною сумою виданих кредитiв понад 10% вiд суми чистих активiв. Див. Примiтку 9. Ризик
лiквiдностi. Ризик лiквiдностi – це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами при виконаннi
зобов’язань, пов’язаних з фiнансовими зобов’язаннями. Банк щодня стикається з цим ризиком у зв’язку
з вимогами щодо використання його вiльних грошових коштiв за депозитами «овернайт», поточними
рахунками, депозитами, строк погашення яких настає незабаром, наданням кредитiв, гарантiями та у
зв’язку з процентною маржею та iншими вимогами щодо похiдних iнструментiв, розрахунок за якими
здiйснюється грошовими коштами. Банк не тримає грошовi ресурси, достатнi для покриття всiх цих
потреб, оскiльки досвiд показує, що мiнiмальний рiвень реiнвестування коштiв, строк погашення яких
настає, можна передбачити з високою ймовiрнiстю. Ризиком лiквiдностi управляє Комiтет з управлiння
активами та пасивами Банку. Банк прагне пiдтримувати стабiльну базу фiнансування, яка складається
переважно iз заборгованостi перед iншими банками, депозитiв юридичних та фiзичних осiб. Банк
iнвестує кошти у диверсифiкованi портфелi лiквiдних активiв для того, щоб мати можливiсть
оперативно та безперешкодно виконати непередбачуванi вимоги щодо лiквiдностi. Управлiння
лiквiднiстю Банку вимагає проведення аналiзу рiвня лiквiдних активiв, необхiдного для врегулювання
зобов’язань при настаннi строку їх погашення, забезпечення доступу до рiзних джерел фiнансування,
наявностi планiв у випадку виникнення проблем з фiнансуванням та здiйснення контролю за
вiдповiднiстю показникiв лiквiдностi нормативним вимогам. В Банку впроваджена модель управлiння
ризиком лiквiдностi, яка дозволяє здiйснювати постiйний контроль за рiвнем ризику лiквiдностi,
керувати потоками активiв та пасивiв для запобiгання зростання ризику лiквiдностi, а також
розроблений план заходiв щодо пiдтримання достатнього рiвня лiквiдностi на випадок передкризових
та кризових ситуацiй в банкiвському секторi. Для оцiнки рiвня лiквiдностi Банк використовує метод
визначення розривiв мiж активами та пасивами на рiзних часових iнтервалах, який розраховується як
рiзниця мiж загальними активами та загальними зобов’язаннями в кожному часовому iнтервалi.
Розрахунок здiйснюється як на кожному iнтервалi, так i кумулятивно (наростаючим пiдсумком). Банк
також щоденно розраховує нормативи лiквiдностi вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України.
Цi нормативи включають: - норматив миттєвої лiквiдностi (Н4), який розраховується як вiдношення
високолiквiдних активiв до зобов’язань, що погашаються на вимогу. Станом на 31 грудня 2016 року
цей норматив складав 73,33% (у 2015 роцi – 58,70%) при встановленому НБУ значеннi нормативу не
менше 20% (у 2015 роцi – 20%); - норматив поточної лiквiдностi (Н5), який розраховується як
вiдношення лiквiдних активiв до зобов’язань зi строком погашення, який не перевищує 31 календарний
день. Станом на 31 грудня 2016 року цей норматив складав 79,60% (у 2015 роцi – 48,5%) при
встановленому НБУ значеннi нормативу не менше 40% (у 2015 роцi – 40%); - норматив
короткострокової лiквiдностi (Н6), який розраховується як вiдношення лiквiдних активiв до
зобов’язань зi строком погашення до одного року. Станом на 31 грудня 2016 року цей норматив
складав 77,96 % (у 2015 роцi – 103,55%) при встановленому НБУ значеннi нормативу не менше 60% (у
2015 роцi – 60%). Iнформацiю про позицiю лiквiдностi фiнансових активiв та зобов’язань отримує
пiдроздiл казначейських операцiй Банку, який забезпечує наявнiсть достатнього портфеля
короткострокових лiквiдних активiв, який переважно складається з короткострокових депозитних
сертифiкатiв якi розмiщенi в НБУ та iнших мiжбанкiвських iнструментiв, для пiдтримки достатнього
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рiвня лiквiдностi в цiлому по Банку. Казначейство контролює щоденну позицiю лiквiдностi та
регулярно проводить стрес-тестування лiквiдностi за рiзноманiтними сценарiями, що охоплюють
стандартнi та бiльш несприятливi ринковi умови. Управлiння ризикiв та компалайенс контролює
строкову лiквiднiсть та регулярно проводить стрес-тестування лiквiдностi за рiзноманiтними
сценарiями, що охоплюють стандартнi та бiльш несприятливi ринковi умови. У поданiй нижче таблицi
показанi зобов’язання Банку станом на 31 грудня 2015 року за визначеними в угодах строками
погашення, що залишилися. Суми у таблицi – це недисконтованi грошовi потоки за угодами, в тому
числi загальна сума зобов’язань з надання кредитiв та фiнансових гарантiй за договором (або валовi
суми, що пiдлягають обмiну по валютних свопах, розрахунок за якими здiйснюється на основi валової
суми, та зобов’язаннями з надання кредитiв). Цi недисконтованi грошовi потоки вiдрiзняються вiд сум,
вiдображених у звiтi про фiнансовий стан, оскiльки суми у звiтi про фiнансовий стан базуються на
дисконтованих грошових потоках. Нижче в таблицi поданий аналiз непохiдних фiнансових активiв за
строками погашення. Суми показано за балансовою вартiстю та за строками погашення,
передбаченими договорами, крiм активiв, якi у разi необхiдностi можна реалiзувати у короткi строки
для покриття видатку грошових коштiв за фiнансовими зобов’язаннями. Такi фiнансовi активи показанi
в аналiзi за строками згiдно з очiкуваною датою реалiзацiї. Знецiненi кредити включенi до таблицi за
балансовою вартiстю за вирахуванням резервiв на знецiнення та за очiкуваними строками надходження
грошових коштiв. Строки похiдних фiнансових iнструментiв показанi вiдповiдно до договору. Якщо
сума, що пiдлягає виплатi, не є фiксованою, сума в таблицi визначається виходячи з умов, iснуючих
станом на кiнець звiтного перiоду. Потреби в лiквiдностi для надання грошових коштiв за гарантiями
значно нижчi, нiж сума зобов’язання, оскiльки загалом Банк не очiкує, що кошти за угодою на випуск
гарантiї сплачуватимуться третiй сторонi. Загальна сума невикористаних зобов’язань щодо надання
кредитiв за угодами овердрафт необов’язково являє собою майбутнi потреби у грошових коштах,
оскiльки строк дiї багатьох таких зобов’язань може закiнчитися без фiнансування. Нижче в таблицi
поданий аналiз фiнансових iнструментiв за строками погашення станом на 31 грудня 2016 року: У
тисячах українських гривень До запитан-ня та до 1 мiсяця 1-6 мiсяцiв 6-12 мiсяцiв 12 мiсяцiв - 5 рокiв
Понад 5 рокiв Всього Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 183 048 0 0 0 0 183 048 Кошти iнших
банкiв та НБУ 20 050 0 0 0 0 20 050 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 46 788 73 327 100 563 282 944 1
011 504 633 Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу 9 847 185 0 0 0 10 032 Iншi фiнансовi
активи 4 394 0 0 0 0 4 394 Всього 264 127 73 512 100 563 282 944 1 011 722 157 Зобов’язання Кошти
клiєнтiв – фiзичнi особи 169 987 137 283 32 961 936 0 341 167 Кошти клiєнтiв – юридичнi особи 215 546
2 501 626 4 661 9 425 232 759 Зобов’язання з надання кредитiв 1 622 0 0 0 0 1 622 Фiнансовi гарантiї 0 4
60 0 0 64 Резерв за зобов'язаннями з кредитування 1 511 0 0 0 0 1 511 Iншi фiнансовi зобов’язання 169
987 137 283 32 961 936 0 341 167 Всього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов’язаннями
388 666 139 788 33 647 5 597 9 425 577 123 Розрив лiквiдностi за фiнансовими iнструментами (124 539)
(66 276) 66 916 277 347 (8 414) 145 034 Нижче в таблицi поданий аналiз фiнансових iнструментiв за
строками погашення станом на 31 грудня 2015 року: У тисячах українських гривень До запитання та до
1 мiсяця 1-6 мiсяцiв 6-12 мiсяцiв 12 мiсяцiв - 5 рокiв Понад 5 рокiв Всього Активи Грошовi кошти та їх
еквiваленти 183 164 0 0 0 0 183 164 Кошти в iнших банках та НБУ 139 313 0 0 0 0 139 313 Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв 15 817 184 799 442 186 203 897 15 028 861 727 Iнвестицiйнi цiннi папери для
подальшого продажу 9 881 75 0 0 0 9 956 Iншi фiнансовi активи 5 470 0 0 0 0 5 470 Всього 353 645 184
874 442 186 203 897 15 028 1 199 630 Зобов’язання Кошти банкiв 11 0 0 0 0 11 Кошти клiєнтiв – фiзичнi
особи 206 765 246 477 33 102 0 0 486 344 Кошти клiєнтiв – юридичнi особи 520 328 662 794 6 038 13
785 541 607 Зобов’язання з надання кредитiв 5 562 0 0 0 0 5 562 Фiнансовi гарантiї 1 043 0 0 0 0 1 043
Резерв за зобов'язаннями з кредитування 1937 0 0 0 0 1937 Iншi фiнансовi зобов’язання 1683 0 0 0 0
1683 Всього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов’язаннями 737 329 247 139 33 896 6
038 13 785 1 038 187 Розрив лiквiдностi за фiнансовими iнструментами (383 684) (62 265) 408 290 197
859 1 243 161 443 Кошти клiєнтiв вiдображенi у вказаному аналiзi за строками, що залишились до
погашення вiдповiдно до контрактiв. Строковi кошти клiєнтiв, якщо передбачено можливiсть
дострокового зняття, за згодою банка, за умовами договору, вiдображено за строком погашення «До
запитання та 1 мiсяця». Банк не використовує наведений вище аналiз за строками погашення без
урахування дисконтування для управлiння лiквiднiстю. Натомiсть, Банк контролює очiкуванi строки
погашення та вiдповiдний очiкуваний розрив лiквiдностi станом на 31 грудня 2016 року, якi показанi
далi: У тисячах українських гривень До запитан-ня та до 1 мiсяця 1-6 мiсяцiв 6-12 мiсяцiв 12 мiсяцiв - 5
рокiв Понад 5 рокiв Всього Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 183 048 0 0 0 0 183 048 Кошти
iнших банкiв та НБУ 20 050 0 0 0 0 20 050 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 46 788 73 327 100 563 282
944 1 011 504 633 Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу 9 847 185 0 0 0 10 032 Iншi
фiнансовi активи 4 394 0 0 0 0 4 394 Всього 264 127 73 512 100 563 282 944 1 011 722 157 Зобов’язання
Кошти клiєнтiв – фiзичнi особи 169 987 137 283 32 961 936 0 341 167 Кошти клiєнтiв – юридичнi особи
215 546 2 501 626 4 661 9 425 232 759 Зобов’язання з надання кредитiв 1 622 0 0 0 0 1 622 Фiнансовi
гарантiї 0 4 60 0 0 64 Резерв за зобов'язаннями з кредитування 1 511 0 0 0 0 1 511 Iншi фiнансовi
зобов’язання 169 987 137 283 32 961 936 0 341 167 Всього потенцiйних майбутнiх виплат за
фiнансовими зобов’язаннями 388 666 139 788 33 647 5 597 9 425 577 123 Розрив лiквiдностi за
фiнансовими iнструментами (124 539) (66 276) 66 916 277 347 (8 414) 145 034 Кумулятивний розрив
лiквiдностi на 31 грудня 2016 р. (124 539) (190 815) (123 899) 153 448 145 034 - Нижче в таблицi
поданий аналiз за очiкуваними строками погашення станом на 31 грудня 2015 року, якi показанi далi: У
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тисячах українських гривень До запитан-ня та до 1 мiсяця 1-6 мiсяцiв 6-12 мiсяцiв 12 мiсяцiв - 5 рокiв
Понад 5 рокiв Всього Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 183 164 0 183 164 Кошти в iнших банках
та НБу 139 313 0 139 313 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 15 817 184 799 442 186 203 897 15 028 861
727 Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу 9 881 75 9 956 Iншi фiнансовi активи 5 470 5
470 Всього 353 645 184 874 442 186 203 897 15 028 1 199 630 Зобов’язання Кошти банкiв 11 11 Кошти
клiєнтiв – фiзичнi особи 206 765 246 477 33 102 486 344 Кошти клiєнтiв – юридичнi особи 520 328 662
794 6 038 13 785 541 607 Зобов’язання з надання кредитiв 5 562 5 562 Фiнансовi гарантiї 1 043 1 043
Резерви пiд зобов`язання з кредитування 1937 1937 Iншi фiнансовi зобов’язання 1683 1683 Всього
потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов’язаннями 737 329 247 139 33 896 6 038 13 785 1
038 187 Розрив лiквiдностi за фiнансовими iнструментами (383 684) (62 265) 408 290 197 859 1 243 161
443 Кумулятивний розрив лiквiдностi на 31 грудня 2015 р. (383 684) (445 949) (37 659) 160 200 161 443
- Вiдповiднiсть та/або контрольована невiдповiднiсть строкiв i процентних ставок активiв та
зобов’язань має фундаментальне значення для керiвництва Банку. Повна вiдповiднiсть для банкiв не
характерна, оскiльки операцiї часто мають рiзний характер та невизначений термiн. Позицiя
невiдповiдностi потенцiйно може збiльшити прибутковiсть, але також може збiльшити ризик збиткiв.
Строки активiв та зобов’язань i спроможнiсть замiни (за прийнятною вартiстю) процентних зобов'язань
пiсля настання строку їх погашення є важливими чинниками оцiнки лiквiдностi Банку та його реакцiї
на змiни процентної ставки та курсу обмiну валют.
Управлiння капiталом. Мета Банку при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi :дотримання вимог
до капiталу, встановлених Нацiональним банком України, спроможностi Банку функцiонувати як
безперервно дiючого банку та покриття негативних наслiдкiв кризових явищ.185 209 тисяч гривень ( у
2015 роцi – 279 554 тисячi гривень). Ця сума являє собою регулятивний капiтал згiдно з вимогами НБУ.
Контроль за дотриманням нормативу достатностi капiталу, встановленого Нацiональним банком
України, здiйснюється за допомогою щомiсячних звiтiв, де мiстяться розрахунки, якi перевiряють та
пiдписують Голова Правлiння i Головний бухгалтер Банку. Прогнозування достатностi капiталу в
частинi розрахунку регулятивного капiталу згiдно методику НБУ проводиться Управлiнням ризиками
та комплаєнс на регулярнiй основi. Результати розрахункiв регулярно розглядаються основним
управлiнським персоналом банку з метою прийняття управлiнських рiшень щодо адекватного
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формування активiв та пасивiв. З метою визначення рiвня капiталу банк оцiнює рiвень регулятивного
капiталу та норматив адекватностi капiталу. Станом на 31.12.2016 норматив адекватностi капiталу Н2
як спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв , складає 31.65 % (31.12.2015 – 27,7% )
при нормативному значеннi не менш 10% (2015 - 10%). Протягом 2016 (2015) року Банком не
порушився норматив адекватностi регулятивного капiталу Н2. Нижче в таблицi показаний
регулятивний капiтал на пiдставi звiтiв Банку, пiдготовлених вiдповiдно до вимог НБУ, який
складається з таких компонентiв: У тисячах українських гривень 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Основний капiтал 177 418 192 893 Додатковий капiтал 2 9 Всього регулятивного капiталу 177 420 192
902
Умовнi та iншi зобов’язання. Судовi процедури. В ходi нормального ведення бiзнесу Банк час вiд часу
одержує претензiї. Виходячи з власної оцiнки, а також внутрiшнiх професiйних консультацiй,
керiвництво вважає, що Банк не зазнає суттєвих збиткiв у результатi судових позовiв. Таким чином, у
цiй фiнансовiй звiтностi вiдповiдний резерв не створювався. Умовнi податковi зобов’язання.
Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-рiзному й часто змiнюється.
Вiдповiднi органи можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства керiвництвом Банку у
зв’язку з дiяльнiстю Банку та операцiями в рамках цiєї дiяльностi. Податковi органи України можуть
займати бiльш агресивну позицiю у своєму тлумаченнi законодавства та проведеннi податкових
перевiрок, застосовуючи досить складний пiдхiд. Цi фактори у поєднаннi iз зусиллями податкових
органiв, спрямованими на збiльшення податкових надходжень у вiдповiдь на зростання бюджетного
тиску, можуть призвести до зростання рiвня та частоти податкових перевiрок. Зокрема, iснує
можливiсть, що операцiї та дiяльнiсть, якi ранiше не заперечувались, можуть бути оскарженi. У
результатi можуть бути нарахованi додатковi суттєвi суми податкiв, штрафiв та пенi. Податковi органи
можуть перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх
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закiнчення. За певних обставин перевiрка може стосуватися довших перiодiв. У податковому
законодавствi України iнодi вiдсутнє чiтке тлумачення окремих питань. При цьому Банк використовує
власну iнтерпретацiю цих невизначених питань, що зменшує його загальну ставку оподаткування. Як
зазначено вище, такi податковi позицiї можуть пiддаватися детальному аналiзу у свiтлi останнiх змiн в
адмiнiстративних та судових практиках. Вплив можливого оскарження податковими органами не
пiддається достовiрнiй оцiнцi, проте його розмiр може бути суттєвим для фiнансового стану та/або
дiяльностi суб’єкта господарювання. Капiтальнi зобов’язання. Станом на 31 грудня 2016 року Банк має
лiцензiйний договiр про придбання невиключних лiцензiй програмного забезпечення Microsoft за
програмою лiцензування Enterprise. Загальна вартiсть за договором складає: 6 285 тисячi гривень, сума
нескасовуваних зобов`язань по капiтальних витратам складає 3 236 тисячi гривень. Зобов’язання за
оперативною орендою. Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року Банк не мав
нескасовуваних зобов’язань за оперативною орендою. Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням.
Головною метою цих iнструментiв є забезпечення наявностi грошових коштiв для задоволення
фiнансових потреб клiєнтiв. Гарантiї, якi являють собою безвiдкличнi гарантiї того, що Банк здiйснить
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платежi на користь третiх сторiн у випадку невиконання клiєнтами своїх зобов’язань, мають той самий
ризик, що й кредити. Зобов’язання щодо надання кредитiв являють собою невикористанi суми,
призначенi для кредитування у формi гарантiй та кредитiв у формi овердрафт. Непогашенi
зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, були такими: У тисячах гривень Прим. 31 грудня 2016р. 31
грудня 2015р. Зобов’язання з надання кредитiв 1622 5 562 Гарантiї наданi 64 2 980 Мiнус: резерв за
зобов'язаннями 16 0 (1 937) Всього зобов’язань, пов’язаних з кредитуванням, за вирахуванням резерву
1686 6 605 Загальна сума невикористаних гарантiй за угодами необов’язково являє собою майбутнi
потреби у грошових коштах, оскiльки строк дiї таких фiнансових iнструментiв може закiнчитися без
фiнансування. Справедлива вартiсть зобов’язань, пов’язаних з кредитуванням, станом на 31 грудня
2016 року дорiвнює 0 гривень (у 2015 роцi – 0 гривень). Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням,
деномiнованi у таких валютах: У тисячах українських гривень Прим. 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015
р. Українськi гривнi 23 1 686 6 605 Всього 1 686 6 605 Активи, переданi в заставу, та активи з
обмеженим використанням. Банк надав у заставу такi активи (суми показанi за балансовою вартiстю):
Прим. 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. У тисячах гривень Активи у заставi Вiдпо-вiдне зобов’язання Активи у заставi Вiдпо- вiдне зобов’я-зання Гарантiйне покриття для розрахункiв МПС Visa та
Master Card 8 1010 0 1010 0 Всього 1010 0 1010 0 Станом на 31 грудня 2016 року 1010 тисяч гривень (на
31 грудня 2015 року – 1010 тисяч гривень) розмiщена як забезпечення операцiй з мiжнародними
платiжними системами.(Див. Примiтку 8.)
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. (а) Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що
облiковуються за амортизованою вартiстю Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що
облiковуються за амортизованою вартiстю, є такою: 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. У тисячах
гривень Балан-сова вартiсть Справед-лива вартiсть Балан-сова вартiсть Справед-лива вартiсть
ФIНАНСОВI АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти - Грошовi кошти в касi 51 283 51 283 53 047 53
047 - Залишок на рахунку в НБУ 16 372 16 372 22 605 22 605 - Кореспондентськi рахунки та депозити
«овернайт» 115 393 115 393 107 512 107 512 Кошти в iнших банках та НБУ - Короткостроковi
розмiщення коштiв в iнших банках 20 050 20 050 139 313 139 313 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Кредити юридичним особам 483 358 461 356 798 693 783 881 - Кредити фiзичним особам – споживчi
кредити 5 972 3 887 9 978 3 925 - Факторинг 0 31 721 31758 - Кредити фiзичним особам – iпотечнi
кредити 15 303 15 303 21 335 16 374 ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ, ВIДОБРАЖЕНИХ ЗА
АМОРТИЗОВАНОЮ ВАРТIСТЮ 707 731 683 644 1 184 204 1 158 415 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015
р. У тисячах гривень Балан-сова вартiсть Справед-лива вартiсть Балан-сова вартiсть Справед-лива
вартiсть ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Кошти банкiв - Кореспондентськi рахунки 0 0 11 11 Кошти
клiєнтiв - Поточнi/розрахунковi рахунки iнших юридичних осiб 213 240 213 240 242 888 242 888 Строковi депозити iнших юридичних осiб 19 519 19 519 298 719 297 581 - Поточнi рахунки/рахунки до
запитання фiзичних осiб 66 016 66 016 85 455 85 455 - Строковi депозити фiзичних осiб 275 151 276018
400 889 405 486 ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ВIДОБРАЖЕНИХ ЗА АМОРТИЗОВАНОЮ
ВАРТIСТЮ 573 926 574 793 1 552 173 1 509 181 (б) Аналiз фiнансових iнструментiв, вiдображених за
справедливою вартiстю, за iєрархiєю справедливої вартостi Рiвнi в iєрархiї справедливої вартостi,
вiдповiдно до яких класифiкується справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображених за
справедливою вартiстю, є такими: 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. У тисячах гривень Котиру-вання
на актив-ному ринку (Рiвень 1) Методики оцiнки, якi в якостi базових даних викорис-товують данi з
вiдкритих ринкiв (Рiвень 2) Методики оцiнки iз значним обсягом базових даних, якi не спосте26
рiгаються на вiдкрито-му ринку (Рiвень 3) Котиру-вання на актив-ному ринку (Рiвень 1) Методики
оцiнки, якi в якостi базових даних викорис-товують данi з вiдкритих ринкiв (Рiвень 2) Методики оцiнки
iз значним обсягом базових даних, якi не спосте-рiгаються на вiдкрито-му ринку (Рiвень 3)
ФIНАНСОВI АКТИВИ Активи якi оцiнюються за справедливою вартiстю Державнi облiгацiї України
10312 0 0 9 956 0 0 Активи справедлива вартiсть яких розкривається Грошовi кошти та їх еквiваленти
67 655 115 393 0 75 652 107 512 0 Кошти iнших банкiв та НБУ 0 20 050 0 0 139 313 Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв 0 0 504 633 0 0 843242 ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ, ВIДОБРАЖЕНИХ
ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТIСТЮ 77 967 135 443 504 633 85 608 246 825 843242 При класифiкацiї
фiнансових iнструментiв iз використанням iєрархiї справедливої вартостi керiвництво застосовує
професiйнi судження. Якщо при оцiнцi справедливої вартостi використовуються данi з вiдкритих
ринкiв, що потребують значних коригувань, ця оцiнка вiдповiдає оцiнцi за Рiвнем 3. Значимiсть даних,
що використовуються при оцiнцi, визначається у порiвняннi з усiєю оцiненою сумою справедливої
вартостi. 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. У тисячах українських гривень Котиру-вання на активному ринку (Рiвень 1) Методики оцiнки, якi в якостi базових даних викорис-товують данi з вiдкритих
ринкiв (Рiвень 2) Методики оцiнки iз значним обсягом базових даних, якi не спосте-рiгаються на
вiдкрито-му ринку (Рiвень 3) Котиру-вання на актив-ному ринку (Рiвень 1) Методики оцiнки, якi в
якостi базових даних викорис-товують данi з вiдкритих ринкiв (Рiвень 2) Методики оцiнки iз значним
обсягом базових даних, якi не спосте-рiгаються на вiдкрито-му ринку (Рiвень 3) ФIНАНСОВI
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Зобов`язання справедлива варiсть яких розкривається Кошти банкiв 0 0 11 0 Кошти
клiєнтiв 0 573 926 0 0 1 028 727 Iншi фiнансовi зобов’язання 0 0 0 0 1 683 0 ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ВIДОБРАЖЕНИХ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТIСТЮ 0 0 573926 0 1694 1028727 (в)
Методи та припущення, використанi при визначеннi справедливої вартостi Справедлива вартiсть – це
сума, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент при здiйсненнi поточної операцiї мiж двома
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непов'язаними зацiкавленими сторонами, за винятком випадкiв примусового продажу або лiквiдацiї.
Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є цiна фiнансового iнструмента, що котирується на
ринку. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, щодо яких вiдсутнi ринковi котирування,
визначалася за допомогою методик оцiнки. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв iз
плаваючою процентною ставкою, якi не мають ринкових котирувань, дорiвнює їх балансовiй вартостi.
Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв, якi розмiщуються за фiксованою процентною ставкою
i не мають ринкових котирувань, базується на розрахункових майбутнiх очiкуваних грошових потоках,
дисконтованих iз застосуванням поточних процентних ставок для нових iнструментiв, що мають
подiбний кредитний ризик та строк до погашення, який залишився. Нижче показанi ставки
дисконтування, що використовуються, якi залежать вiд валюти та строку iнструмента i кредитного
ризику контрагента: 2016 рiк 2015 рiк Кошти в iнших банках та НБУ Короткостроковi розмiщення
коштiв в iнших банках та НБУ 0% - 0% рiчних 0% - 0% рiчних Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Кредити юридичним особам 12%-25% рiчних 12%-22% рiчних Кредити фiзичним особам – споживчi
кредити 35% рiчних 9%-25% рiчних Факторинг 0% рiчних 26%-26% рiчних Кредити фiзичним особам –
iпотечнi кредити 18%-18% рiчних 18%-18% рiчних Кошти банкiв - Кошти Нацiонального банку
України 0% - 0% рiчних 0% - 0% рiчних - Кореспондентськi рахунку 0%-0% рiчних 0%-0% рiчних
Кошти клiєнтiв - Поточнi/розрахунковi рахунки iнших юридичних осiб 0% - 0% рiчних 0% - 0% рiчних
- Строковi депозити iнших юридичних осiб 3%-11% рiчних 18%-18% рiчних - Поточнi рахунки/рахунки
до запитання фiзичних осiб 0% - 0% рiчних 0% - 0% рiчних - Строковi депозити фiзичних осiб 2% 18% рiчних 7% - 20% рiчних
Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки. Для цiлей оцiнки МСБО 39 «Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка» встановлює такi категорiї фiнансових активiв: (а) кредити та
дебiторська заборгованiсть; (б) фiнансовi активи для подальшого продажу; (в) фiнансовi активи, що
утримуються до погашення та (г) фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю, змiни
якої вiдносяться на фiнансовий результат. Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдносяться на фiнансовий результат, подiляються на двi пiд-категорiї: (i) активи, включенi до цiєї
категорiї при початковому визнаннi, та (ii) активи, вiднесенi до категорiї призначених для торгiвлi.
Крiм того, дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом становить окрему категорiю. Нижче в
таблицi показана звiрка фiнансових активiв з категорiями оцiнки станом на 31 грудня 2016 року: У
тисячах українських гривень Кредити та дебiторська заборго-ванiсть Активи для подальшого продажу
Активи призначенi для торгiвлi Всього АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти i обов’язковi резерви
183 048 0 0 183 048 Кошти в iнших банках та НБУ 0 - Короткостроковi розмiщення коштiв в iнших
27 банках та НБУ 20 050 0 0 20 050 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 0 Кредити юридичним особам 483
358 0 0 483 358 Кредити фiзичним особам – споживчi кредити 5 972 0 0 5 972 Факторинг 0 0 0 0
Кредити фiзичним особам – iпотечнi кредити 15 303 0 0 15 303 Iнвестицiйнi цiннi папери 10 312 0 10
312 Iншi фiнансовi активи 3 420 0 0 3 420 ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 711 151 10 312 0 721 463
Нижче в таблицi показана звiрка фiнансових активiв з категорiями оцiнки станом на 31 грудня 2015
року: У тисячах українських гривень Кредити та дебiторська заборго-ванiсть Активи для подальшого
продажу Активи призначенi для торгiвлi Всього АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти i
обов’язковi резерви 183 164 0 0 183 164 Кошти в iнших банках та НБУ 0 - Короткостроковi розмiщення
коштiв в iнших банках та НБУ 139 313 0 0 139 313 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 0 Кредити
юридичним особам 798 693 0 0 798 693 Кредити фiзичним особам – споживчi кредити 9 978 0 0 9 978
Факторинг 31 721 0 0 31 721 Кредити фiзичним особам – iпотечнi кредити 21 335 0 0 21 335
Iнвестицiйнi цiннi папери 0 9 956 0 9 956 Iншi фiнансовi активи 2 937 0 0 2 937 ВСЬОГО
ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 1 187 141 9 956 0 1 197 097
Операцiї з пов’язаними сторонами. Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони
знаходяться пiд спiльним контролем або якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу, або
може мати суттєвий вплив при прийняттi фiнансових та управлiнських рiшень. Пiд час розгляду
кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага
придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. Станом на 31 грудня 2016 року залишки
по операцiях з пов’язаними сторонами були такими: У тисячах українських гривень Материнська
компанiя Основний управлiнський персонал Компанiї пiд спiльним контролем Iншi пов`язанi особи
Загальна сума кредитiв та заборгованостi клiєнтiв 0 0 55 568 351 054 Резерв на знецiнення кредитiв та
авансiв клiєнтам на 31 грудня 2016 0 0 (4 321) (65) Фiнансовi та нефiнасовi активи 0 0 1 0 Кошти
клiєнтiв 1 162 129 503 54 415 Iншi фiнансовi та нефiнансовi зобов`язання 0 0 16 0 Резерви пiд
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зобов'язання 0 0 0 0 Нижче наведено доходи та витрати по операцiях з пов’язаними сторонами за 2016
рiк: У тисячах українських гривень Материнська компанiя Основний управлiнський персонал Компанiї
пiд спiльним контролем Iншi пов`язанi особи Процентнi доходи 0 9 52 56 81 685 Процентнi витрати 0
(5) (15 537) (5) Витрати на формування /розформування резерву пiд знецiнення кредитiв 0 0 3 352 36
513 Витрати на формування /розформування резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi 0 0 5 0
Витрати на вiдрахування до резервiв за зобов`язаннями 0 0 1937 0 Результат вiд переоцiнки iноземної
валюти 0 0 3752 (52) Доходи за виплатами та комiсiйними 2 4 1 850 630 Iншi операцiйнi доходи 0 1 2 0
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 0 (22) (202) 0 Станом на 31 грудня 2016 року iншi вимоги
та зобов`язання по операцiях з пов`язаними сторонами були такими: У тисячах українських гривень
Материнська компанiя Основной управлiнський персонал Компанiї пiд спiльним контролем Iншi
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пов`язанi особи Гарантiї, наданi Банком станом на кiнець р 0 0 0 0 Iншi зобов`язання 0 50 0 3 148
Нижче наведенi загальнi суми кредитiв, наданi пов’язаним сторонам i повернутi ними протягом 2016
року: У тисячах українських гривень Материнська компанiя Основной управлiнський персонал
Компанiї пiд спiльним контролем Iншi пов`язанi особи Суми, наданi пов`язаним сторонам за рiк 0 413 0
13 508 Суми поверненi пов`язаними сторонами за рiк 0 (457) (16 541) (16 992) Станом на 31 грудня
2015 року залишки по операцiях з пов’язаними сторонами були такими: У тисячах українських гривень
Материнська компанiя Iншi значнi акцiонери Основний управлiнський персонал Компанiї пiд спiльним
контролем Загальна сума кредитiв та заборгованостi клiєнтiв 0 31 68 107 463 532 Резерв на знецiнення
кредитiв та авансiв клiєнтам на 31 грудня 2015 0 (20) (8 208) (36 550) Фiнансовi та нефiнасовi активи 0
1 0 0 Кошти клiєнтiв 0 203 367 345 54 257 Iншi фiнансовi та нефiнансовi зобов`язання 0 0 14 0 Нижче
наведено доходи та витрати по операцiях з пов’язаними сторонами за 2015 рiк: У тисячах українських
гривень Материнська компанiя Основний управлiнський персонал Компанiї пiд спiльним контролем
Iншi пов`язанi особи Процентнi доходи 0 16 5 260 45 420 Процентнi витрати 0 (7) (34 990) (815) Резерв
на знецiнення кредитiв 0 (18) (5395) (36 550) Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi 0 0 4 0
Вiдрахування до резервiв за зобов`язаннями 0 0 (1 937) 0 Результат вiд переоцiнки iноземною валютою
0 0 4458 0 Доходи за виплатами та комiсiйними 1 6 1 037 95 Iншi операцiйнi доходи 0 1 0 0
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 0 (100) (1613) 0 Станом на 31 грудня 2015 року iншi вимоги
та зобов`язання по операцiях з пов`язаними сторонами були такими: У тисячах українських гривень
Материнська компанiя Iншi значнi акцiонери основний управлiнський персонал Компанiї пiд спiльним
контролем Гарантiї, наданi Банком станом на кiнець року 0 0 2 980 0 Iншi зобов`язання 0 58 0 412
Нижче наведенi загальнi суми кредитiв, наданi пов’язаним сторонам i повернутi ними протягом 2015
року: У тисячах українських гривень Материнська компанiя Iншi значнi акцiонери Основний
управлiнський персонал Компанiї пiд спiльним контролем Суми, наданi пов`язаним сторонам за рiк 0
580 0 14 854 Суми, поверненi пов`язаними сторонами за рiк 0 (644) (16 541) (81 252) Нижче показана
винагорода (виплати) основного управлiнського персоналу: 2016 рiк 2015 рiк У тисячах гривень
Витрати Нараховане зобов’я-зання Витрати Нараховане зобов’я-зання Короткостроковi виплати: Заробiтна плата (4362) (378) (3152) (328) Пенсiйне забезпечення: - Витрати на вiдрахування Єдиного
збору (внески до ПФУ, соцiальних фондiв) - - (52) - Всього (4362) (378) (3204) (328) Операцiї з
пов`язаними особами, якi є основним управлiнським персоналом здiйснювались на звичайних
комерцiйних умовах. Короткостроковi премiї пiдлягають виплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля
закiнчення перiоду, в якому керiвництвом були наданi вiдповiднi послуги.
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Прибуток/(збиток) на акцiю. Базовий прибуток на одну акцiю обчислюється за допомогою дiлення
прибутку або збитку , якi вiдносяться до утримувачiв звичайних акцiй Банку на середньозважену
кiлькiсть звичайних акцiй, якi побувають в обiгу протягом перiоду за вирахуванням акцiй, викуплених
Банком та утримуваних в якостi власних акцiй, викуплених у акцiонерiв. У тисячах українських
гривень 2016 р. 2015 р. Чистий прибуток/ (збиток) який вiдноситься до утримувачiв звичайних акцiй
(20 946) (70 044) Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебувають в облiку (шт.) 292 000
000 292 000 000 Базовий прибуток/(збиток) / на акцiю (тис. грн.) (0,0001) (0,00024) Протягом 2016 та
2015 рокiв середньозважена кiлькiсть акцiй, якi перебували в обiгу не змiнювалася.

30

Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду. В умовах суттєвого погiршення економiчної ситуацiї,
зумовлене насамперед веденням воєнних дiй на сходi країн, девальвацiї нацiональної валюти,
нестабiльної полiтичної та економiчної ситуацiї в країнi, можуть виникнути непередбачуванi подiї,
наслiдки та вплив яких на фiнансовий стан керiвництво Банку на даний час не має можливостi
достовiрно оцiнити.
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