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

Мельник Петро Петрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

30.10.2018

М.П.

(дата)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2018 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК СIЧ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
37716841
4. Місцезнаходження
01033, Київ, Володимирська, 63
5. Міжміський код, телефон та факс
044 207 14 70 044 289-37-64
6. Адреса електронної пошти
bank@sichbank.com

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

30.10.2018

2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

30.10.2018

www.sichbank.com.ua
(адреса сторінки)

власного вебсайту

(дата)

(дата)

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

X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

X

3. Інформація про посадових осіб емітента

X

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

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря

X

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

X

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:
Iншi роздiли звiту не заповненi, через вiдсутнiсть даного виду iнформацiї, а саме:
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом та про похiднi цiннi
папери емiтента не заповнюється на пiдставi того, що емiтент не здiйснював випускiв таких
цiнних паперiв.
Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не заповненi, оскiльки Банк не приймав
участi в створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається, оскiльки
Банк не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть
або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв
економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки Банк не займається
видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про вчинення значних правочинiв не надається, оскiльки Банк не укладав таких
правочинiв.
Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у
вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює
заiнтересованiсть вiдсутня - Банк не приймав таких рiшень i такi правочини емiтентом не
укладались.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, оскiльки не було
випускiв боргових цiнних паперiв, за яким надано такi забезпечення.
Iнформацiя про конвертацiю iпотечних цiнних паперiв не надається, оскiльки Банк не проводив
випуск iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про замiну управителя не надається, оскiльки Банк не проводив випуск iпотечних
сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про керуючого iпотекою не надається, оскiльки Банк не проводив випуск iпотечних
сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв не надається, оскiльки Банк не
проводив випуск iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя
про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним
боргом не надається, оскiльки Банк не проводив випуск iпотечних сертифiкатiв, iпотечних
облiгацiй та сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про iпотечне покриття та вiдповiдно про замiну
фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв не надається, оскiльки Банк
не проводив випуск iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН. Звiт про
стан об’єкта нерухомостi не розкривається, оскiльки Банк не розмiщував цiльовi облiгацiї.
Станом на дату подання Промiжної звiтностi емiтента за 3 квартал 2018 року промiжна фiнансова

звiтнiсть емiтента не була перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою), та висновок про огляд
промiжної фiнансової звiтностi аудиторською фiрмою не надавався, про що емiтент, на виконання
вимог п. 5 ст. 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», зазначає у Примiтках до
своєї промiжної (квартальної)
Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй станом на 30 вересня 2018 року - Загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй на 30 вересня 2018 року становить 187 000 000 (сто вiсiмдесят сiм
мiльйонiв) штук простих iменних акцiй, що становить 100% статутного капiталу.
Iнформацiя про кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено станом на 30 вересня
2018 року - 0 (нуль).
Iнформацiя про кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано iншiй особi станом на 30 вересня 2018 року - 0 (нуль).

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК СIЧ"

2. Дата проведення державної
реєстрації

19.05.2011

3. Територія (область)

м. Київ

4. Статутний капітал (грн)

200090000.00

5. Відсоток акцій у статутному
капіталі, що належать державі

0

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

0

7. Середня кількість працівників (осіб)
8. Основні види діяльності із
зазначенням найменування виду
діяльності та коду за КВЕД

9. Органи управління підприємства

10. Засновники

220
64.19 Iнше грошове посередництво, 64.19 Iнше грошове
посередництво, 64.19 Iнше грошове посередництво
Органами управлiння Банку є: - Загальнi збори акцiонерiв
Банку (вищий орган Банку); - Правлiння Банку (здiйснює
управлiння поточною дiяльнiстю Банку, формує фонди та
забезпечує накопичення основних засобiв, необхiдних для
статутної дiяльностi Банку, несе вiдповiдальнiсть за
ефективнiсть роботи Банку, згiдно з принципами та
порядком, встановленими Статутом Банку, Положенням
про Правлiння Банку, Кодексом корпоративного
управлiння, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Банку,
постановами Наглядової Ради Банку). Органами контролю
Банку є: - Наглядова Рада Банку (орган, що здiйснює
захист прав акцiонерiв Банку i, в межах компетенцiї,
визначеної законами України «Про банки i банкiвську
дiяльнiсть» та «Про акцiонернi товариства», Статутом
Банку, Положенням про Наглядову Раду Банку,Кодексом
корпоративного управлiння, контролює i регулює
дiяльнiсть Правлiння Банку); - Служба внутрiшнього
аудиту Банку (орган контролю Банку та орган
оперативного контролю Наглядової Ради Банку).
Раздорожний Валерiй Вiкторович,
Баланда Олег Iванович
Павлiченко Ростислав Васильович
Чiп Олег Олександрович

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку

Нацiональний банк України
300001

3) поточний рахунок

32007123801026

4) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній
валюті

Публiчне акцiонерне товариство
Акцiонерний банк "Укргазбанк"

5) МФО банку

320478

6) поточний рахунок

1600303115034

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

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії

1

2

3

4

5

Банкiвська лiцензiя

260

22.11.2011

Нацiональний банк України

Необмежена

Опис
Валютнi операцiї
Опис
Дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами:
дилерська дiяльнiсть

Банкiвська лiцензiя №260 вiд 22.11.11 передбачає право надання банкiвських послуг,
визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".
Термiн дiї не обмежений.
260

22.06.2012

Опис

Необмежена

Банк здiйснює дiяльнiсть на пiдставi генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй
№260 вiд 22.06.12. та Додатку до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №260
вiд 22.06.12. Термiн дiї генеральної лiцензiї та Додатку не обмежений.
279

21.07.2016

Опис
Дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами брокерська дiяльнiсть

Нацiональний банк України

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

Лiцензiя безстрокова
279

21.07.2016

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку
Лiцензiя безстрокова

Необмежена

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис

Голова Правлiння
Мельник Петро Петрович

нд
1982
вища економiчна, Вiнницький державний аграрний унiверситет
15
Начальник Управлiння розвитку банку Департаменту
корпоративного бiзнесу ПАТ "БАНК СIЧ".
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту
та Положення про Правлiння Банку. Акцiями банку не володiє,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Розмiр винагороди визначений посадовим окладом згiдно штатного
розкладу. Винагороди у натуральнiй формi не отримував.
Змiни на данiй посадi протягом звiтного перiоду: у звiтному перiодi
змiн на данiй посадi не було.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади:
15.10.2012 р.-14.01.2018р. – начальник управлiння розвитку банку
ПАТ «БАНК СIЧ».
Строк повноважень посадової особи – необмежений. Посадова
особа не працює в iнших пiдприємствах. Посадова особа згоду на
розкриття паспортних даних не надавала, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, акцiями емiтента не володiє.
перший заступник Голови Правлiння
Сук Олег Богданович

нд
1957
вища економiчна, Київський iнститут народного господарства
iм.Коротченка
41
08.2010-11.2010 - заступник Голови Правлiння ПАТ "БАНК
ТАВРИКА"
Повноваження та обов'язки посадова особа виконує згiдно зi
Статутом АТ "БАНК СIЧ" та внутрiшнiми нормативними
документами АТ "БАНК СIЧ". Розмiр виплаченої винагороди

вiдповiдає штатному посадовому окладу. В натуральнiй формi
винагорода не виплачувалась.
Змiни на данiй посадi протягом звiтного перiоду: у звiтному перiодi
змiн на данiй посадi не було.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади: з
01.06.2011 р. по т.ч. - перший заступник Голови Правлiння Банку.
Строк повноважень посадової особи – необмежений.
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,
акцiями емiтента не володiє.
Посадова особа не працює в iнших пiдприємствах.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

заступник Голови Правлiння
Бондаренко Наталiя Олександрiвна

нд
1972
вища економiчна, Київський нацiональний економiчний унiверситет
28
03.2011-06.2011 - головний менеджер Департаменту боргового
фiнансування Промiнвестбанку
Повноваження та обов'язки посадова особа виконує згiдно зi
Статутом АТ "БАНК СIЧ" та внутрiшнiми нормативними
документами АТ "БАНК СIЧ".
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає штатному посадовому
окладу. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. У
звiтному перiодi посадова особа не переобиралась.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади: з
08.06.2011 р. по т.ч. - заступник Голови Правлiння Банку.
Посадова особа не працює в iнших пiдприємствах. Згоди на
розкриття паспортних даних, фiзичною особою не надано. Акцiями
банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Головний бухгалтер
Наказнюк Тетяна Олексiївна

нд
1957
вища економiчна, Одеський iнститут народного господарства
42

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

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

09.1999-06.2011 - головний бухгалтер Жовтневого вiддiлення
Промiнвестбанку в м.Києвi
Повноваження та обов'язки посадова особа виконує згiдно зi
Статутом АТ "БАНК СIЧ" та внутрiшнiми нормативними
документами АТ "БАНК СIЧ". Згоди на розкриття iнформацiї про її
заробiтну плату посадовою особою не надано. В натуральнiй формi
винагорода не виплачувалась. У звiтному перiодi змiни на вказанiй
посаду не вiдбувались. Посадова особа не працює в iнших
пiдприємствах.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади: з
20.06.2011 р. по т.ч. - головний бухгалтер Банку - член Правлiння
Банку. Згоди на розкриття паспортних даних, фiзичною особою не
надано. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
член Наглядової ради ( акцiонер банку)
Раздорожний Валерiй Вiкторович

нд
1965
вища економiчна, Полтавський кооперативний iнститут
35
07.2016 - 04.2018- Голова Спостережної Ради ПАТ "БАНК СIЧ";
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту
та Положення про Наглядову Раду Банку. Є акцiонером банку,
частка становить 31,0160%. Розмiр винагороди визначений окладом
згiдно штатного розкладу. Винагороди у натуральнiй формi не
отримував. В звiтному перiодi на посадi змiни не вiдбувались.
Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади:
07.2012 - 07.2016 - комерцiйний директор ТОВ "Естрела", Голова
Спостережної Ради ПАТ "БАНК СIЧ"; 07.2016 - 04.2018 Голова
Спостережної ради ПАТ "БАНК СIЧ". 04.2018 - по т.ч. - член
Наглядової ради АТ "БАНК СIЧ". Посадова особа не працює в
iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних
фiзичною особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини у посадової особи не має.
Голова Наглядової ради (акцiонер банку)
Баланда Олег Iванович

нд

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

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1963
вища економiчна, Полтавський кооперативний iнститут
32
01.2016-04.2018 - член Спостережної ради ПАТ "БАНК СIЧ".
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту
та Положення про Наглядову раду Банку. Є акцiонером банку,
частка становить 55,6150%.
В звiтному перiодi змiни не вiдбувались.
Згоди на розкриття iнформацiї про її заробiтну плату посадовою
особою не надано. В натуральнiй формi винагорода посадовiй особi
не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини у посадової особи не має. Протягом попереднiх п’яти рокiв
посадова особа обiймала посади: Фiнансовий директор ТОВ
"Естрела", Голова Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "БАНК СIЧ", член
Спостережної ради ПАТ "БАНК СIЧ". Посадова особа працює
директором (за сумiсництвом) на двох пiдприємствах - ТОВ
"Торговий дiм "Айсберг плюс", ТОВ "Компанiя "Херсон - Плаза".
Згоди на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано.
член Наглядової ради (акцiонер банку)
Мельник Андрiй Павлович

н/д
1963
вища вiйськово-спецiальна, Полтавське вище зенiтне ракетне
командне училище iм. генерала армiї Ватутiна Н.Ф.
36
08/2012-03/2014 –радник директора ТОВ «СЕЙВ ВЕЛЛ ЛТД»
(перейменовано у ТОВ «Еста Велл Сервiсез Україна») 03/201402/2015 – директор ТОВ «Еста Велл Сервiсез Україна» 02/201509/2015– радник директора ТОВ «Еста Велл Сервiсез Україна»,
04/2015 – 04/2018 – член Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ»
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту
та Положення про Наглядову Раду Банку. Є акцiонером банку,
частка становить 9,6257%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Розмiр винагороди вiдповiдно до
посадового окладу згiдно штатного розкладу. В натуральнiй формi
винагорода посадовiй особi не виплачувалась.
Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа працювала: 08/201203/2014 –радник директора ТОВ «СЕЙВ ВЕЛЛ ЛТД»
(перейменовано у ТОВ «Еста Велл Сервiсез Україна»);03/201402/2015 – директор ТОВ «Еста Велл Сервiсез Україна»;02/201509/2015– радник директора ТОВ «Еста Велл Сервiсез Україна».
В звiтному перiодi змiни на вказанiй посадi не вiдбувались.

Згоди на розкриття паспортних даних, фiзичною особою не надано.
Посадова особа не працює в iнших пiдприємствах.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

член Наглядової ради (незалежний директор)
Макаренко Тарас Олександрович

н/д
1971
вища економiчна, Київський нацiональний економiчний унiверситет
29

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

05/2016-10/2017 р.р. -посада- Директор, ТОВ "Перший столичний
хлiбозавод" Україна; 04/2018 по т.ч. - посада - заступник директора
з розвитку, ТОВ "АСИСТЕНТ ГРУП", Україна.

8. Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту
АТ "БАНК СIЧ" та Положення про Наглядову Раду Банку.
Iнформацiя про змiни на посадi у звiтному перiодi: змiн у звiтному
перiодi не було.
Протягом останнiх п’яти рокiв Макаренко Т.О. займав посади:
02/2008-04/2015 р.р., Заступник директора департаменту великих
корпоративних клiєнтiв, ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"; 02/201604/2016 р.р. Заступник начальника Головного управлiння по м.
Києву та Київський областi з мiкро-, малого та середнього бiзнесу,
АТ "Ощадбанк";06/2015-02/2016 р.р. Заступник начальника
Головного управлiння з корпоративного бiзнесу, АТ "Ощадбанк;
05/2016-10/2017 р.р. Директор, ТОВ "Перший столичний
хлiбозавод" Україна; 04/2018- по т.ч. Заступник директора з
розвитку, ТОВ "АСИСТЕНТ ГРУП", Україна.
Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Розмiр винагороди сплачений згiдно
цивiльно-правового договору, укладеного з незалежним членом
Наглядової ради. Винагорода в натуральнiй формi не
виплачувалась.
Згоди на розкриття паспортних даних, фiзичною особою не надано.
Посадова особа працює в iнших юридичних особах, а саме: 04/2018
по т.ч. на посадi заступника директора з розвитку ТОВ
"АСИСТЕНТ ГРУП", Україна.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта

член Наглядової ради (незалежний директор)
Буличов Василь Анатолiйович

н/д
1985
вища економiчна, Київський нацiональний економiчний унiверситет

iм.Вадима Гетьмана, Україна
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

10
ТОВ "Перший столичний хлiбозавод", Україна,02/2017-10/2017 посада - Начальник вiддiлу комерцiйного.
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту
АТ "БАНК СIЧ" та Положення про Наглядову Раду Банку.
Iнформацiя про змiни на посадi у звiтному перiодi: у звiтному
перiодi змiни не вiдбувались.
Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: ТОВ "Перший
столичний хлiбозавод", Україна,02/2017-10/2017 - Начальник
вiддiлу комерцiйного; АТ "Ощадбанк", 03/2015-09/2016 Заступник
керуючого ТВБВ№10026/0124; АТ "Ощадбанк", 11/2014-03/2015
Виконуючий обов’язкiв заступника керуючого ТВБВ№ 10016/0124;
АТ "Ощадбанк",06/2014-11/2014 Провiдний економiст операцiйного
вiддiлу ТВБВ№10026/0124; ПАТ " Банк Львiв",07/2013-02/2014
Заступник начальника вiддiлення -начальник вiддiлу по роботi з
клiєнтами Київського вiддiлення.
Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Розмiр винагороди сплачений згiдно
цивiльно-правового договору, укладеного з незалежним членом
Наглядової ради. Винагорода в натуральнiй формi не
виплачувалась. Згоди на розкриття паспортних даних, фiзичною
особою не надано. Посадова особа в iнших юридичних
пiдприємствах не працює.

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

Непогашена
Відсоток за
Дата
частина боргу (тис. користування коштами
виникнення
грн.)
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

22625

X

X

24.09.2018

22625

18.50

01.10.2018

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (усього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

241

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

705218

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

728084

X

X

у тому числі:
мiжбанкiвський кредит на умовах
репо
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Станом на кiнець дня 30.09.2018 року до складу iнших зобов’язань входять:
- зобов’язання за коштами клiєнтiв - 694865 тис. грн.
– резерви за зобов’язаннями – 89 тис.грн.
– iншi фiнансовi зобов’язання – 5875 тис.грн.
- iншi зобов’язання – 4389 тис.грн.

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

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

46/1/2017

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000104103

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.07

187000000

200090000

100

18.05.2017

Опис

Простi iменнi акцiї АТ "БАНК СIЧ" випущенi вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
Станом на 30.09.2018 року акцiї АТ "БАНК СIЧ" не включенi до лiстингу та бiржових спискiв фондових бiрж України.
На зовнiшнiх ринках торгiвля акцiями АТ "БАНК СIЧ" не здiйснюється.

ІХ. Інформація щодо корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення
посади
корпоративного
секретаря

Дата призначення
особи на посаду
корпоративного
секретаря

1

2

3

4

01.07.2011

01.07.2011

Хомович Iрина Миколаївна

044-207-14-75,
i.khomovich@sichbank.com

Опис

Прізвище, ім’я по батькові
Контактні дані: телефон та адреса
особи, призначеної на
електронної пошти
посаду корпоративного
корпоративного секретаря
секретаря

Корпоративний секретар ПАТ "БАНК СIЧ" має понад 7 рокiв досвiду роботи на посадi
корпоративного секретаря.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднє мiсце роботи: старший економiст БО №2 Головного управлiння Промiнвестбанку
в Донецькiй областi
Хомович I.М. призначена корпоративним секретарем з моменту створення банку та обiймає
вказану посаду по теперiшнiй час.

XІІ. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано іншій особі
Кількість
голосуючих
Кількість
акцій, права
голосуючих
голосу за
Кількість Загальна
Загальна
Міжнародний
акцій, права
якими за
акцій у номінальна кількість
ідентифікаційний
голосу за
результатами
випуску
вартість
голосуючих
номер
якими
обмеження
(шт.)
(грн)
акцій (шт.)
обмежено
таких прав
(шт.)
передано
іншій особі
(шт.)

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1

2

3

18.05.2017

46/1/2017

UA4000104103

4

5

187000000 200090000.00

6

7

8

187000000

0

0

Опис:
Iнформацiя надається на основi реєстру акцiонерiв АТ "БАНК СIЧ" станом на 30 вересня 2018 року, виданого
Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України".

XV. Проміжний звіт керівництва
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшенням Правлiння АТ «БАНК СIЧ»
Протокол № 195 вiд 24.10.2018 року
Промiжний звiт керiвництва
АТ «БАНК СIЧ»
за 3 квартал 2018 року
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СIЧ» у третьому кварталi 2018 роцi здiйснював дiяльнiсть
на пiдставi таких документiв:
 Статуту АТ «БАНК СIЧ», затвердженого рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.
 Банкiвська лiцензiя №260 вад 22.11.11 на право надання банкiвських послуг, визначених
частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". Термiн дiї не
обмежений.
 Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй №260 вiд 22.11.11. Термiн дiї не
обмежений.
 Додаток до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №260 вiд 22.11.11. Термiн дiї
не обмежений.
 Лiцензiя Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення професiйної
дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть.
Рiшення НКЦПФР №789 вiд 21.07.2016р. Термiн дiї не обмежений.
 Лiцензiя Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення професiйної
дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть.
Рiшення НКЦПФР №789 вiд 21.07.2016р. Термiн дiї не обмежений.
Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, є афiлiйованим учасником
мiжнародної платiжної системи MasterCard Worldwide, дiйсним членом платiжної системи
«УкрКарт», учасником нацiональної платiжної системи ПРОСТIР.
АТ «БАНК СIЧ» є постiйним членом Асоцiацiї фондових торгiвцiв, Асоцiацiї «УкрСВIФТ», має
налагоджену спiвпрацю з iнформацiйним агентством «Thomson Reuters». 26 червня 2018 року АТ
"БАНК СIЧ" був прийнятий до складу Асоцiацiї "Незалежна асоцiацiя банкiв України"
Банк має пiдтверджений нацiональним рейтинговим агентством «IBI-Rating» кредитний рейтинг
на рiвнi uaА-, прогноз рейтингу «стабiльний».
Протягом третього кварталу 2018 року Банк активно працював над виконанням стратегiчних цiлей
розвитку:
 пiдвищення конкурентоспроможностi й ефективностi дiяльностi;
 забезпечення оптимального рiвня платоспроможностi та лiквiдностi;
 дотримання полiтики диверсифiкацiї клiєнтiв i послуг;
 забезпечення захисту вiд ризикiв залучених коштiв та власного капiталу.
Управлiння поточною дiяльнiстю Банку здiйснює Правлiння Банку, яке дiє на пiдставi Статуту
Банку, Положення про Правлiння та Кодексу Корпоративного Управлiння. Впродовж звiтного
перiоду практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги не
застосовувалась.
Впродовж 3-го кварталу 2018 року фактiв порушення емiтентом положень Кодексу
Корпоративного Управлiння не зафiксовано.
Керiвництво Банку вважає, що протягом третього кварталу 2018 року важливих подiй, якi б
вплинули на формування промiжної фiнансової звiтностi, не вiдбувалось.
Загальний рiвень впливу ризикiв на дiяльнiсть та капiтал Банку у третьому кварталi 2018 року був
помiрним, контрольованим та прийнятним.
Протягом третього кварталу 2018 року Банк продовжував виконувати полiтику та стратегiчнi
завдання по управлiнню ризиками, визначенi чинною Стратегiєю. Всi операцiї здiйснювалися
вiдповiдно до визначеного ризик-профiлю та у межах встановленого ризик-апетиту для окремих

видiв банкiвських ризикiв. За видами ризикiв, за якими ризик-апетит не встановлювався,
полiтикою Банку у третьому кварталi 2018 року була мiнiмiзацiя та уникнення цих ризикiв пiд час
здiйснення дiяльностi.
Найбiльший вплив на дiяльнiсть та капiтал Банку здiйснює кредитний ризик. Це пов’язано з тим,
що кредитування є одним iз основних напрямкiв дiяльностi Банку. Протягом третього кварталу
2018 року кредитний ризик не пiдвищувався, залишався на контрольованому та прийнятному рiвнi
завдяки достатньому покриттю кредитного портфеля якiсним забезпеченням та сформованими
Банком резервами вiд активнi операцiї.
Ринковий ризик за операцiями з цiнними паперами мiнiмiзувався розмiщенням коштiв Банку
переважно у цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України та центральними органами
державної влади, якi забезпечують отримання стабiльного доходу за мiнiмального ризику.
Iншi операцiї, яким притаманний ринковий (цiновий) ризик, не здiйснювалися Банком у третьому
кварталi 2018 року.
Вплив на дiяльнiсть та капiтал Банку ризикiв лiквiдностi, валютного та вiдсоткового був помiрним
та прийнятним.
Ризики некiлькiсної оцiнки (стратегiчний, юридичний та репутацiйний) мали на дiяльнiсть Банку
мiнiмальний, потенцiйний вплив. Факти фiнансових втрат вiд реалiзацiї подiй, притаманних цим
ризикам, не встановленi.
Рiвень операцiйного ризику був незначним та прийнятним. Були виявленi недолiки в органiзацiї
роботи окремих пiдроздiлiв, якi наражали Банк на потенцiйнi втрати, але фактичних збиткiв не
було завдано. Рiвень потенцiйних втрат вiд реалiзацiї подiй операцiйного ризику залишався у
межах прийнятного та не мав негативного впливу на показники дiяльностi Банку.
Комплаенс-ризик мав незначний рiвень.
Рiшенням Наглядової ради АТ «БАНК СIЧ» вiд 27.08.2018 р. №62-СП затверджено Стратегiю
дiяльностi АТ «БАНК СIЧ» на 2018-2020 рок та Бiзнес-План АТ «БАНК СIЧ» на 2018-2020 роки
Згiдно Рiшення про приватне розмiщення акцiй АТ «БАНК СIЧ» додаткового випуску пiд час
другого етапу укладення договорiв з першими власниками вiд акцiонерiв Банку надiйшло 3 (три)
заяви про придбання акцiй, укладено 3 (три) договори купiвлi-продажу акцiй. У вереснi 2018 року
акцiонерами внесено кошти згiдно укладених договорiв за акцiї додаткового випуску. Станом на
01.10.2018 кошти внесено на рахунок 5004 «Внески за незареєстрованим статутним капiталом» в
розмiрi 8 560,0 тис. грн.
Рiшенням Наглядової ради АТ «БАНК СIЧ» вiд 24.09.2018 р. №68 затверджено Звiт про
результати приватного розмiщення акцiй АТ «БАНК СIЧ» та оголошено про скликання
позачергових Загальних зборiв для затвердження нової редакцiї Статуту АТ «БАНК СIЧ».
До кiнця поточного року заплановано провести реєстрацiю нової редакцiї Статуту Банку у
Нацiональному банку України, здiйснити державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну
особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та реєстрацiю Звiту про
результати приватного розмiщення акцiй Банку у Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку.
Посадовi особи АТ «БАНК СIЧ», якi здiйснюють управлiнськi функцiї, стверджують про те, що
наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан, прибутки та збитки Банку i що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне
та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 1 Закону України "Про
цiннi папери".
Станом на дату затвердження Промiжного звiту керiвництва АТ «БАНК СIЧ» за 3 квартал 2018
року промiжна фiнансова звiтнiсть АТ «БАНК СIЧ» за 3 квартал 2018 року не була перевiрена
аудитором (аудиторською фiрмою).

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Посадовi особи АТ «БАНК СIЧ», якi здiйснюють управлiнськi функцiї, стверджують про те, що
наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан, прибутки та збитки Банку i що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне
та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 1 Закону України "Про
цiннi папери".

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

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

109433

80495

97

51

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

6

7983

2206

Кредити та заборгованість клієнтів

7

488098

461633

Цінні папери в портфелі банку на продаж

8

181430

152654

Цінні папери в портфелі банку до погашення

9

25033

15015

321

248

41462

42831

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи

10

4437

3971

Інші активи

11

85025

85592

943319

844696

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

12

22625

42371

Кошти клієнтів

13

694865

594043

241

121

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

14

89

29

Інші фінансові зобов’язання

15

5875

4112

Інші зобов'язання

16

4389

1179

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

728084

641855

200090

200090

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці
Незареєстрований статутний капітал

8560

Інший додатковий капітал
Резервні та інші фонди банку

554

504

436

77

5595

2170

Усього власного капіталу

215235

202841

Усього зобов'язань та власного капіталу

943319

844696

Резерви переоцінки

17

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями
Неконтрольована частка

Примiтки
є
невiд"ємною
частиною
фiнансової
звiтностi
Промiжна фiнансова звiтнiсть АТ «БАНК СIЧ» за 3 квартал 2018 року станом на дату
оприлюднення Промiжної звiтностi емiтента за 3 квартал 2018 року не була перевiрена аудитором
(аудиторською
фiрмою).
Посадовi особи АТ «БАНК СIЧ», якi здiйснюють управлiнськi функцiї, стверджують про те, що
наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть за 3 квартал 2018 року, пiдготовлена
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про
стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Банку i що промiжний звiт керiвництва
включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 1
Закону України "Про цiннi папери".
Затверджено до випуску та підписано
30.10.2018

року

Голова правління

Мельник Петро Петрович
(підпис, ініціали, прізвище)

Наказнюк Т.О., 044-2071490
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер Наказнюк Тетяна Олексiївна
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки
за 3 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи

19

67397

71864

Процентні витрати

19

-40395

-53475

27002

18389

-303

298

26699

18687

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

20

29708

33135

Комісійні витрати

20

-2534

-2932

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

21

4425

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

54

Результат від операцій з іноземною валютою

16031

33033

Результат від переоцінки іноземної валюти

-6756

520

-13

-8831

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

14

-60

125

Інші операційні доходи

22

1392

3677

-64520

-76234

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

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

24

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

4426

1180

-951

-441

3475

739

3475

739

3475

739

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
Прибуток /(збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

25

0.019

0.005

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

25

0.019

0.005

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

25

0.019

0.005

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

25

0.019

0.005

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

Примiтки є невiд"ємною частиною фiнансової звiтностi Промiжна фiнансова звiтнiсть АТ
«БАНК СIЧ» за 3 квартал 2018 рокустаном на дату оприлюднення Промiжної звiтностi емiтента
за 3 квартал 2018 року не була перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою). Посадовi особи
АТ «БАНК СIЧ», якi здiйснюють управлiнськi функцiї, стверджують про те, що наскiльки це їм
вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть за 3 квартал 2018 року, пiдготовлена вiдповiдно до
мiжнародних стандартiв, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв,
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Банку i що промiжний звiт керiвництва включає
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 1 Закону
України "Про цiннi папери".
Затверджено до випуску та підписано
30.10.2018

року

Голова правління

Мельник Петро Петрович
(підпис, ініціали, прізвище)

Наказнюк Т.О., 044-2071490
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер Наказнюк Тетяна Олексiївна
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений
звіт про сукупний дохід
за 3 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

3475

739

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного
доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у
прибуток чи збиток після оподаткування

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

436

672

Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу за рік

3911

1411

3911

1411

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

Примiтки є невiд"ємною частиною фiнансової звiтностi Промiжна фiнансова звiтнiсть АТ
«БАНК СIЧ» за 3 квартал 2018 рокустаном на дату оприлюднення Промiжної звiтностi емiтента
за 3 квартал 2018 року не була перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою). Посадовi особи
АТ «БАНК СIЧ», якi здiйснюють управлiнськi функцiї, стверджують про те, що наскiльки це їм
вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть за 3 квартал 2018 року, пiдготовлена вiдповiдно до
мiжнародних стандартiв, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв,
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Банку i що промiжний звiт керiвництва включає
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 1 Закону
України "Про цiннi папери".
Затверджено до випуску та підписано
30.10.2018

року

Голова правління

Мельник Петро Петрович
(підпис, ініціали, прізвище)

Наказнюк Т.О., тел. 044-2071490
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер Наказнюк Тетяна Олексiївна
(підпис, ініціали, прізвище)

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

1
Залишок
на кінець
періоду,
що
передує
попередн
ьому
періоду
(до
перераху
нку)

емісійні
резер
різниці
При
незареєстро вні резерв
та
нерозподі додат
мітк статутн
ваний
та
и
ий
інший
лений
кові
и
статутний інші переоці
капітал додатк
прибуток статті
капітал
фонд
нки
овий
и
капітал
2

3

4

5

6

7

8

128400

463

-175

1210

128400

463

-175

1210

672

739

Х

Усього
Неконт
власно
рольова
го
на
усього
капітал
частка
у

9

129898

10

11

129898

Вплив
змін
облікової
політики,
виправле
ння
помилок
та вплив
переходу
на нові
та/або
перегляну
ті
стандарти
і
тлумачен
ня
Скоригов
аний
залишок
на
початок
попередн
ього
періоду

129898

Усього
сукупног
о доходу:
прибуток/
(збиток)

1411

1411

за рік
інший
сукупний
дохід

672

672

672

Амортиза
ція
резерву
переоцінк
и
основних
засобів
або
реалізова
ний
результат
Розподіл
прибутку
до
резервних
та інших
фондів

41

-41

Незареєст
рований
статутний
капітал
Операції з
акціонера
ми
Емісія
акцій:
номіналь
на
вартість

71690

71690

71690

202841

202841

емісійний
дохід
Власні
акції, що
викуплені
в
акціонері
в:
купівля
продаж
анулюван
ня
Об'єднан
ня
компаній
Дивіденд
и
Залишок
на кінець

200090

504

77

2170

попередн
ього
періоду
Усього
сукупног
о доходу:
прибуток/
(збиток)
за рік

2602

інший
сукупний
дохід

-517

Амортиза
ція
резерву
переоцінк
и
основних
засобів
або
реалізова
ний
результат
Розподіл
прибутку
до
резервних
та інших
фондів
Незареєст
рований
статутний
капітал
Операції з
акціонера
ми
Емісія
акцій:
номіналь
на
вартість
емісійний
дохід
Власні
акції, що
викуплені
в
акціонері
в:
купівля
продаж
анулюван

50

8560

-50

2602

2602

-517

-517

ня
Об'єднан
ня
компаній
Дивіденд
и
Додаткові
статті –
опис
статей та
вміст
показникі
в
Додаткові
статті –
усього за
додаткови
ми
статтями
Залишок
на кінець
звітного
періоду

200090

8560

554

-440

5595

215235

215235

Примiтки
є
невiд"ємною
частиною
фiнансової
звiтностi
Промiжна фiнансова звiтнiсть АТ «БАНК СIЧ» за 3 квартал 2018 року станом на дату
оприлюднення Промiжної звiтностi емiтента за 3 квартал 2018 року не була перевiрена
аудитором
(аудиторською
фiрмою).
Посадовi особи АТ «БАНК СIЧ», якi здiйснюють управлiнськi функцiї, стверджують про те, що
наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть за 3 квартал 2018 року, пiдготовлена
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про
стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Банку i що промiжний звiт
керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини
четвертої статтi 40 1 Закону України "Про цiннi папери".
Затверджено до випуску та підписано
30.10.2018

року

Голова правління

Мельник Петро Петрович
(підпис, ініціали, прізвище)

Наказнюк Т.О., 044-2071490
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер Наказнюк Тетяна Олексiївна
(підпис, ініціали, прізвище)

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

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

66331

71864

Процентні витрати, що сплачені

-39030

-53475

Комісійні доходи, що отримані

29719

33135

Комісійні витрати, що сплачені

-2534

-2932

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

4425

Результат операцій з іноземною валютою

9275

33553

Інші отримані операційні доходи

1392

3677

Виплати на утримання персоналу, сплачені

-36452

-37668

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-28072

-38566

Податок на прибуток, сплачений

-870

-441

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

4240

9147

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

-5842

-409

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів

-25795

85107

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

768

80862

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-748

-40922

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

-19746

44462

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

99437

-394640

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

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

-125

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань

1113

3411

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

3861

4205

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

57308

-76805

-38793

132413

-7097

-4479

Надходження від реалізації основних засобів

21

1075

Придбання нематеріальних активів

-84

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 вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності

-45953

129009

8560

71690

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

-54392

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

8560

17298

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

9023

-2100

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

28938

-55864

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

80495

141440

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

109433

85576

Примiтки є невiд"ємною частиною фiнансової звiтностi Промiжна фiнансова звiтнiсть АТ
«БАНК СIЧ» за 3 квартал 2018 рокустаном на дату оприлюднення Промiжної звiтностi емiтента
за 3 квартал 2018 року не була перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою). Посадовi особи
АТ «БАНК СIЧ», якi здiйснюють управлiнськi функцiї, стверджують про те, що наскiльки це їм
вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть за 3 квартал 2018 року, пiдготовлена вiдповiдно до
мiжнародних стандартiв, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв,
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Банку i що промiжний звiт керiвництва включає
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 1 Закону
України "Про цiннi папери".
Затверджено до випуску та підписано
30.10.2018

року

Голова правління

Мельник Петро Петрович
(підпис, ініціали, прізвище)

Наказнюк Т.О., тел. 044-2071490
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер Наказнюк Тетяна Олексiївна
(підпис, ініціали, прізвище)

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

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

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

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

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

Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом не здiйснюється
Затверджено до випуску та підписано
30.10.2018

року

Голова правління

Мельник П.П.
(підпис, ініціали, прізвище)

Наказнюк Т.О. 044-207-14-70
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Наказнюк Т.О
(підпис, ініціали, прізвище)

Примітки
до проміжного скороченого звіту
за 3 квартал 2018 року
№
з/п

Текст примітки
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Примiтка 1. Iнформацiя про банк Найменування Банку АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СIЧ»(далi-Банк)
Мiсцезнаходження Банку-Україна, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 63 Банк зареєстрований в Українi i є
резидентом України. АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СIЧ» було створене вiдповiдно до рiшення
установчих зборiв засновникiв (протокол №1 вiд 15.03.2011 року) та зареєстроване в Єдиному державному
реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 19.05.2011 за №1 068 102 000 027927. Дата реєстрацiї
Нацiональним банком України 24.05.2011 р., реєстрацiйний номер № 337 Дiяльнiсть Банку включає надання
банкiвських послуг юридичним та фiзичним особам на основi лiцензiй НБУ: - Лiцензiя Нацiонального банку
України № 260 вiд 22.11.11 року. Термiн дiї не обмежений; ¬- Генеральна Лiцензiя Нацiонального банку
України № 260-2 вiд 22.06.2012р. на здiйснення валютних операцiй. Термiн дiї не обмежений. Стратегiчна
мета Банку АТ «БАНК СIЧ» » є унiверсальною фiнансово-кредитною установою, яка здiйснює свою дiяльнiсть
на територiї України. АТ «БАНК СIЧ» має за мету продовжувати розвиток як унiверсальний банк, що надає
своїм клiєнтам повний комплекс високоякiсних послуг шляхом: • збiльшення обсягiв кредитування
корпоративних клiєнтiв та фiзичних осiб; • залучення на обслуговування нових клiєнтiв та збiльшення обсягiв
строкових депозитiв; • змiцнення фiнансової стiйкостi банку через збiльшення власного капiталу; • розмiщення
цiнних паперiв власного боргу; • здiйснення дiяльностi з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв; •
розширення мережi банку; • удосконалення системи управлiння та контролю за ризиками, забезпечення
оптимального рiвня платоспроможностi та лiквiдностi Банку; • подальшого розвитку та вдосконалення
системи корпоративного управлiння. Банк надає iншi фiнансовi послуги (крiм послуг у сферi страхування): •
Лiцензiї Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi на
фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами – дилерська дiяльнiсть, номер i дата прийняття
рiшення: №789 вiд 21.07.2016р., строк дiї необмежений; • Лiцензiї Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними
паперами – брокерська дiяльнiсть, номер i дата прийняття рiшення: №789 вiд 21.07.2016р., строк дiї
необмежений; Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (свiдоцтво учасника Фонду № 214
вiд 22.11.2012 р.). Станом на кiнець дня 30 вересня 2018 року Банк має 43 дiючих вiддiлень.. Власниками
iстотної участi в банку є громадяни України: Раздорожний Валерiй Вiкторович - частка 31,0160% Баланда
Олег Iванович - частка 55, 6150% Члени Правлiння банку не мають частки в акцiях банку. Станом на кiнець
дня 30 вересня 2018 року фактичний контроль дiяльностi Банку здiйснювали громадяни України Баланда Олег
Iванович та Раздорожний Валерiй Вiкторович
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Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть Зростання валового
внутрiшнього продукту за пiдсумками 2 кварталу (на 3,8%), зростання iндексу виробництва базових галузей
(на 3,0%) з початку року та прогноз щодо зростання ВВП за пiдсумками року (на рiвнi 3,4%) є наслiдком
збiльшення споживчого попиту та iнвестицiйної активностi суб’єктiв пiдприємництва. Погiршення свiтової
цiнової кон’юнктури та зниження цiн на основнi товари українського експорту (продукцiя металургiї та
сiльського господарства) призвели до погiршення позицiй українських експортерiв та, як наслiдок, до
зменшення як обсягiв експорту, так i обсягiв валютних надходжень. Зниження попиту на iноземну валюту та
активна участь Нацiонального банку України на валютному ринку як у якостi покупця, так i продавця валюти,
сприяли послабленню волатильностi обмiнного курсу та його стабiлiзацiї. Прискорення iнфляцiйних процесiв
та зростання показникiв як споживчої iнфляцiї, так i промислової iнфляцiї є наслiдком загального зростання
споживчого попиту, адмiнiстративно-регульованих тарифiв та цiн на паливо. Пiдвищення облiкової ставки (до
18,0%) сприяло подальшому зростанню вартостi ресурсiв на мiжбанкiвському ринку, рiвня доходностi
державних облiгацiй та ставок за роздрiбними депозитами. Обсяги мiжнародних резервiв внаслiдок здiйснення
виплат за зовнiшнiм боргом скоротилися та становлять близько 3,0 мiсяцiв iмпорту майбутнiх перiодiв.
Основними макроекономiчними ризиками, якi визначатимуть як напрями, так i ефективнiсть монетарної та
фiскальної полiтики, продовжують залишатись негативнi змiни iнфляцiйних процесiв, показникiв валютного
курсу та платiжного балансу, а також показники змiн валового внутрiшнього продукту та рiвень безробiття.
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Примiтка 3. Основа подання iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Дана промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть за перiод, що
закiнчився 30 вересня 2018 року, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi
МСФЗ (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть». Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть не мiстить всiх

вiдомостей i даних, що пiдлягають розкриттю в рiчнiй фiнансовiй звiтностi, i повинна розглядатися у
сукупностi з рiчною фiнансовою звiтнiстю Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року. Принцип
подальшої безперервної дiяльностi. Керiвництво пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу
подальшої безперервної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної собiвартостi
за винятком цiнних паперiв на продаж, якi оцiнюються за справедливою вартiстю. Функцiональна валюта
гривня. Операцiї у валютах iнших, нiж функцiональна валюта Банку, важаються операцiями з iноземною
валютою.Детальну iнформацiю щодо критерiїв визнання та оцiнки активiв та зобов’язань Банку викладено у
вiдповiдних роздiлах цiєї примiтки нижче. Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень (“тис. грн.”), за
винятком даних в розрахунку прибутку на 1 просту акцiю та якщо не зазначено iнше.
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Примiтка 4. Грошовi кошти та їх еквiваленти Таблиця 4.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти (тис. грн.) Рядок
Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Готiвковi кошти 68 516 46 092 2 Кошти в
Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 31 472 19 979 3 Кореспондентськi рахунки,
депозити та кредити овернайт у банках: 9 476 14 426 3.1 України 9 466 13 631 3.2 iнших країн 10 793 4 Резерви
пiд готiвковi кошти (31) (2) 5 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 109 433 80 495
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Примiтка 5. Похiднi фiнансовi активи (тис.грн) Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод Вбудований
похiдний iнструмент за державними облiгацiями з iндексованою вартiстю - - Своп контракти на купiвлю
валюти 97 51 Усього 97 51
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Примiтка 6. Кошти в iнших банках Таблиця 6.1. Кошти в iнших банках (тис. грн.) Рядок Найменування статтi
Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Депозити в iнших банках 1 137 1135 1.1 короткостроковi депозити
1 137 1135 2 Iншi* 6884 1071 3 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (38) - 4 Усього коштiв у банках за
мiнусом резервiв 7983 2206 * 6 884 тис. – дебiторська заборгованiсть. Таблиця 6. 2 Аналiз змiни резерву пiд
знецiнення коштiв в iнших банках (тис.грн.) Рядок Рух резервiв Звiтний перiод Попереднiй перiод Кошти в
iнших банках Договори зворотнього репо Кошти в iнших банках Договори зворотнього репо 1 Резерви пiд
знецiнення за станом на початок перiоду - - (2002) - 2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення
протягом перiоду (38) 2002 - 3 Резерв пiд знецiнення за станом на кiнець перiоду (38) - -
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Примiтка 7. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Таблиця 7. 1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Кредити, що наданi юридичним особам
442021 458449 2 Кредити, що наданi за операцiями репо 43095 3 Кредити, що наданi фiзичним особам пiдприємцям 4616 6109 4 Iпотечнi кредити фiзичних осiб - 248 5 Кредити, що наданi фiзичним особам на
поточнi потреби 5449 3710 5 Iншi кредити, що наданi фiзичним особам 607 677 6 Резерв пiд знецiнення
кредитiв (7690) (7560) 7 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 488098 461633 Таблиця 7. 2. Аналiз змiни
резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за звiтний перiод (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Кредити, що наданi
юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним особам Усього 1 2
3 4 5 6 7 8 1 Залишок за станом на початок перiоду (6171) (806) (14) (532) (37) (7560) 2 (Збiльшення)/
зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду 199 4 14 (117) (209) (109) 3 Курсовi рiзницi (21) - - - - (21)
4 Залишок за станом на кiнець перiоду (5993) (802) - (649) (246) (7690) У звiтному перiодi не вiдбувалось
списання безнадiйної заборгованостi та не було погашення контрагентом ранiше списаної за рахунок резерву
суми безнадiйної заборгованостi. Таблиця 7.3. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2017
рiк (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування
Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi за операцiями репо Кредити, що наданi фiзичним
особам - пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi
потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним особам Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Залишок за станом на початок
перiоду - (4376) (797) (19) (260) (359) (5811) 2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом
перiоду - (1671) (9) 5 (272) 322 (1 625) 3 Курсовi рiзницi (124) - - - - - (124) 4 Залишок за станом на кiнець
перiоду - (6171) (806) (14) (532) (37) (7560)
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Примiтка 8. Цiннi папери у портфелi банку фiнансовi активи,що облiковуються за справедливою вартiстю з
визнанням переоцiнки у iншому сукупному доходi Таблиця 8. 1. Цiннi папери у портфелi банку фiнансовi
активи,що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у iншому сукупному доходi (тис.
грн.) Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Борговi цiннi папери: 181430
152654 1.1 державнi облiгацiї 181430 132622 1.2 депозитнi сертифiкати НБУ - 20032 2 Усього фiнансових
активiв,що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у iншому сукупному доходi за
мiнусом резервiв 181430 152654 До складу цiнних паперiв в портфелi банку на продаж станом на кiнець дня
30.09.2018 року входять: - облiгацiї внутрiшньої державної позики (далi - ОВДП) загальною балансовою
вартiстю 181 430 тис. грн. Цiннi папери (ОВДП) балансовою вартiстю 181 430 тис. грн. включенi до бiржового
реєстру фондових бiрж, включаючи Фондову бiржу “Перспектива”. Таблиця 8. 2. Аналiз кредитної якостi
цiнних паперiв у портфелi банку, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у
iншому сукупному доходi за звiтний перiод. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Державнi облiгацiї

Облiгацiї мiсцевих позик Облiгацiї пiдприємств Векселi депозитнi сертифiкати НБУ Усього 1 2 3 4 5 6 7 1
Непростроченi та не знецiненi: 181430 - - - - 181430 1.1 державнi установи та пiдприємства 181430 - - - 181430 2 Усього фiнансових активiв,що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у
iншому сукупному доходi за мiнусом резервiв 181430 - - - - 181430 Протягом 3 кварталу 2018 року Банк
здiйснював передачу цiнних паперiв, що облiковуються в портфелi Банку - фiнансовi активи, що
облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у iншому сукупному доходi без припинення
визнання у виглядi забезпечення за операцiями РЕПО. На кiнець звiтного перiоду станом на 30 вересня 2018
року Банк мав укладених договорiв РЕПО та здiйснював передачу цiнних паперiв без припинення визнання у
виглядi забезпечення за операцiями РЕПО в сумi 22625 тис.грн. Таблиця 8.3. Аналiз кредитної якостi цiнних
паперiв у портфелi банку фiнансовi активи,що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки у iншому сукупному доходi за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Державнi облiгацiї
Облiгацiї мiсцевих позик Облiгацiї пiдприємств Векселi депозитнi сертифiкати НБУ Усього 1 2 3 4 5 6 7 1
Непростроченi та незнецiненi: 132622 - - - 20032 152654 1.1 державнi установи та пiдприємства - - - - 2 Усього
боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за мiнусом резервiв 132622 - - - 20032 152654 Iнвестицiї в
акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi банку на продаж нi в звiтному перiодi, нi в
2017 роцi не здiйснювались.
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Примiтка 9. Цiннi папери у портфелi банку, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю Таблиця 9. 1.
Цiннi папери у портфелi банку що облiковуються за амортизованою собiвартiстю (тис. грн.) Рядок
Найменування статтi 3 квартал 2018 року 2017рiк 1 2 3 4 1 Борговi цiннi папери: 25033 15015 1.1 депозитнi
сертифiкати НБУ 25033 15015 2 Усього боргових цiнних паперiв у портфелi що облiковуються за
амортизованою собiвартiстю за мiнусом резервiв 25033 15015 Таблиця 9.2. Аналiз кредитної якостi боргових
цiнних паперiв у портфелi банку, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за 3 квартал 2018 рiк (тис.
грн.) Рядок Найменування статтi Державнi облiгацiї Облiгацiї мiсцевих позик Облiгацiї пiдприємств Векселi
депозитнi сертифiкати НБУ Усього 1 2 3 4 5 6 7 1 Непростроченi та незнецiненi: - - - - 1.1 державнi установи та
пiдприємства - - - - 25033 25033 2 Усього боргових цiнних паперiв у портфелi що облiковуються за
амортизованою собiвартiстю за мiнусом резервiв - - - - 25033 25033 Таблиця 9.3. Аналiз кредитної якостi
боргових цiнних паперiв у портфелi банку, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за 2017 рiк (тис.
грн.) Рядок Найменування статтi Державнi облiгацiї Облiгацiї мiсцевих позик Облiгацiї пiдприємств Векселi
депозитнi сертифiкати НБУ Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Непростроченi та незнецiненi: - - - - 15015 15015 1.1
державнi установи та пiдприємства - - - - - - 2 Усього боргових цiнних паперiв у портфелi що облiковуються за
амортизованою собiвартiстю за мiнусом резервiв - - - - 15015 15015

Примiтка 10. Iншi фiнансовi активи Таблиця 10. 1. Iншi фiнансовi активи (тис. грн.) Рядок Найменування
статтi Примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 5 1 Iншi фiнансовi активи* 5103 4 624 2 Резерв пiд
знецiнення iнших фiнансових активiв (666) (653) 3 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 11
4437 3 971 - 2 720 тис. грн. - дебiторська заборгованiсть за операцiями, здiйсненими з використанням
платiжних карток; -1317 тис.грн. - розрахунки по платiжних системах; - 705 тис. грн. – комiсiя за оренду
примiщення; -186 тис.грн-дебiторська заборгованнiсть за операцiями з iноземною валютою; - 120 тис. грн. –
нарахованi доходи за розрахунково-касове обслуговування; - 55 тис. грн. - iнша дебiторська заборгованiсть за
операцiями з клiєнтами банку; Таблиця 10.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за
3 квартал 2018 року (тис. грн.) Ря-док Рух резервiв Дебiтор-ська за-борго-ванiсть за цiн-ними папера-ми
Дебiтор-ська за-борго-ванiсть за фiнансо-вим лi-зингом (орендою) Дебiтор-ська за-боргова-нiсть за операцiя10
ми з пла-тiжними картками Дебiтор-ська за-борго-ванiсть за опера-цiями з iнозем-ною валютою Грошовi
кошти з обмеже-ним правом корис-тування Iншi фiнан-совi активи Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Залишок станом
на початок перiоду - - - - - (653) (653) 2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду - - - - (13) (13) 3 Залишок станом на кiнець перiоду - - - - - (666) (666) Таблиця 10.3. Аналiз змiни резерву пiд
знецiнення iнших фiнансових активiв за 2017 рiк (тис. грн.) Ря-док Рух резервiв Дебiтор-ська за-борго-ванiсть
за цiн-ними папера-ми Дебiтор-ська за-борго-ванiсть за фiнансо-вим лi-зингом (орендою) Дебiтор-ська заборгова-нiсть за операцiя-ми з пла-тiжними картками Дебiтор-ська за-борго-ванiсть за опера-цiями з iноземною валютою Грошовi кошти з обмеже-ним правом корис-тування Iншi фiнан-совi активи Усього 1 2 3 4 5 6 7
8 9 1 Залишок станом на початок перiоду - - - - - (8) (8) 2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення
протягом перiоду - - - - - (645) (645) 3 Залишок станом на кiнець перiоду - - - - - (653) (653)
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Примiтка 11. Iншi активи Таблиця 11.1. Iншi активи (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Примiтки 3 квартал
2018 року 2017 рiк 1 2 3 4 5 1 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 89 53 2 Передоплата за послуги
1607 1005 3 Дорогоцiннi метали 2 2 4 Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя 77 967
82898 5 Iншi активи 7596 3870 6 Резерв пiд iншi активи (2 236) (2236) 7 Усього iнших активiв за мiнусом
резервiв 85025 85592 - 4 897 тис. грн. – витрати майбутнiх перiодiв; - 2 160 тис. грн. - дебiторська
заборгованiсть за операцiями з неплатоспроможними банками; - 377 тис. грн. – запаси матерiальних цiнностей
у пiдзвiтних осiб; - 159 тис. грн. - дебiторська заборгованiсть за податками та обов'язковими платежами, крiм
податку на прибуток; - 3 тис.грн.- аванси працiвникам банку на витрати з вiдрядження Таблиця 11.2. Аналiз

змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за звiтний перiод (тис. грн.) Ря-док Рух резервiв Дебiторська
заборгованiсть з придбання активiв Передоп-лата за послуги Iншi акти-ви 1 2 3 4 5 1 Залишок станом на
початок перiоду - - (2236) 2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду - - - 3 Залишок
станом на кiнець перiоду - - (2236) Таблиця 11.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2017
рiк. (тис. грн.) Ря-док Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоп-лата за послуги
Iншi акти-ви 1 2 3 4 5 1 Залишок станом на начало перiоду - - (96) 2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд
знецiнення протягом перiоду - - (2140) 3 Залишок станом на кiнець перiоду - - (2236)
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Примiтка 12. Кошти банкiв (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 2 Договори
продажу i зворотного викупу з iншими банками 22 625 42 371 3 Усього коштiв iнших банкiв 22 625 42 371
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Примiтка 13. Кошти клiєнтiв Таблиця 13.1. Кошти клiєнтiв (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 3квартал
2018 року 2017рiк 1 2 3 4 1 Державнi та громадськi органiзацiї: 124377 7427 1.1 Поточнi рахунки 124377 7427
1.2 Строковi кошти - - 2 Iншi юридичнi особи 215734 189820 2.1 Поточнi рахунки 189072 152998 2.2 Строковi
кошти 26662 36822 3 Фiзичнi особи: 354754 396796 3.1 Поточнi рахунки 38506 38246 3.2 Строковi кошти
316248 358550 4 Усього коштiв клiєнтiв 694865 594043
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Примiтка 14. Резерви за зобов'язаннями Таблиця 14.1. Змiни резервiв за зобов'язаннями за 3 квартал 2018 року
(тис. грн.) Рядок Рух резервiв Примiтки Зобов’язання кредитного характеру Податковi ризики iншi усього 1 2
3 4 5 6 7 1 Залишок на початок перiоду (29) - - (29) 2 Формування та/або збiльшення резерву (60) - - (60) 3
Залишок на кiнець перiоду (89) - - (89) Таблиця 14.2. Змiни резервiв за зобов'язаннями за 2017 рiк. (тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Примiтки Зобов’язання кредитного характеру Податковi ризики iншi усього 1 2 3 4 5 6 7 1
Залишок на початок перiоду (240) - - (240) 2 Формування та/або збiльшення резерву 211 - - 211 3 Залишок на
кiнець перiоду (29) - - (29)

Примiтка 15. Iншi фiнансовi зобов'язання Таблиця 15. 1 Iншi фiнансовi зобов'язання (тис. грн.) Рядок
Найменування статтi Примiтка 3 квартал 2018 року 2017рiк 1 2 3 4 5 1 Кредиторська заборгованiсть за
операцiями з цiнними паперами 678 - 2 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 318
- 3 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 3869 386 4 Iншi фiнансовi зобов'язання*
15
1010 3726 5 Усього iнших фiнансових зобов'язань 5875 4112 *Iншi фiнансовi зобов’язання: - 240 тис. грн. –
кредиторська заборгованiсть за прийнятi платежi; - 234 тис. грн. – застава за ключi вiд депозитних сейфiв,
згiдно договорiв; - 28 тис. грн. – кошти клiєнтiв банку за недiючими рахунками; - 258 тис.грн. - кредитовi суми
до з'ясування; - 185 тис.грн. Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками; - 65 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами
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Примiтка 16. Iншi зобов'язання Таблиця 16. 1 Iншi зобов'язання (тис. грн.) Рядок Найменування статтi
Примiтки 3 квартал 2018 року 2017рiк 1 2 3 4 5 1 Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм
податку на прибуток 1013 117 2 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 2965 - 3
Доходи майбутнiх перiодiв 412 332 4 Iнша заборгованiсть* - 729 5 Усього 4389 1178
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Примiтка 17. Рух резервiв переоцiнки (компонентiв iншого сукупного доходу) Таблиця 17. 1. Рух резервiв
переоцiнки (компонентiв iншого сукупного доходу) (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Примiтки 3 квартал
2018 року 2017рiк 1 2 3 4 5 1 Залишок на початок року - 77 (175) 1 Переоцiнка фiнансових активiв,що
облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у iншому сукупному доходi - 359 252 1.1
змiни переоцiнки до справедливої вартостi - 359 252 2 Усього резервiв переоцiнки (iнший сукупний дохiд) за
вирахуванням податку на прибуток - 436 252 3 Залишок на кiнець звiтного перiоду - 436 77

Примiтка 18. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення Таблиця 18.1. Аналiз активiв та
зобов'язань за строками їх погашення (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Примiтки 30.09.2018 31.12.2017
менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв Усього менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього 1 2 3 4
5 6 7 8 9 АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 109433 - 109433 80495 - 80495 2 Кошти в iнших банках
7 6846 1137 7983 1071 1135 2206 3 Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток 97 - 97 51 - 51 4 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 8 358952 129146 488098 278933
182700 461633 5 Фiнансовi активи,що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у
iншому сукупному доходi 9 138948 42482 181430 152654 - 152654 6 Цiннi папери у портфелi банку що
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облiковуються за амортизованою собiвартiстю 25033 - 25033 15015 - 15015 6 Дебiторська заборгованiсть за
поточним податком на прибуток 321 - 321 248 - 248 7 Основнi засоби та нематерiальнi активи 10 - 41462 41462
- 42831 42831 8 Iншi фiнансовi активи 11 4437 - 4437 3356 615 3971 9 Iншi активи 12 85025 - 85025 85122 470
85592 10 Усього активiв 729092 214227 943319 616945 227751 844696 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 10 Кошти банкiв 13
22625 - 22625 42371 - 42371 11 Кошти клiєнтiв 14 694595 270 694865 456685 137358 594043 12 Зобов'язання за
поточним податком на прибуток 241 - 241 121 - 121 13 Резерви за зобов'язаннями 15 87 2 89 29 - 29 14 Iншi
фiнансовi зобов'язання 16 5867 8 5875 4108 4 4112 15 Iншi зобов'язання 17 4389 - 4389 1179 - 1179 16
Субординований борг - - - - - - 17 Усього зобов'язань 727804 280 728084 504493 137362 641855
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Примiтка 19. Процентнi доходи та витрати Таблиця 19.1. Процентнi доходи та витрати (тис. грн.) ядок
Найменування статтi За поточний квартал За поточний квартал нароста-ючим пiдсумком з початку За
вiдповiдний квартал попереднього року За вiдповiдний квартал попереднього року наростаючим пiдсумком з
початку року 1 2 3 4 5 6 ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ: 1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 15906 46287 20332
65772 2 Фiнансовi активи в портфелi банку,що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки у iншому сукупному доходi 5645 18210 1123 4501 3 Цiннi папери у портфелi банку що
облiковуються за амортизованою собiвартiстю 113 1229 290 290 4 Кошти в iнших банках 846 1620 - 1 5
Кореспондентськi рахунки в iнших банках 14 52 21 55 6 Депозити овернайт в iнших банках - - 794 1245 7
Усього процентних доходiв 22523 67397 22260 71864 ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ: 8 Строковi кошти юридичних
осiб (614) (3067) (3103) (8110) 9 Строковi кошти фiзичних осiб (6606) (21125) (8530) (33805) 10 Строковi
кошти iнших банкiв (811) (1932) (1499) (3405) 11 Депозити овернайт iнших банкiв - - (16) (759) 12 Поточнi
рахунки (6541) (14271) (3867) (10232) 13 Кореспондентськi рахунки - - - - 14 Iншi - - - - 15 Усього процентних
витрат (14572) (40395) (14179) (53475) 16 Чистий процентний дохiд/(витрати) 7951 27002 8081 18389

Примiтка 20. Комiсiйнi доходи та витрати Таблиця 20.1 Комiсiйнi доходи та витрати (тис. грн.) ядок
Найменування статтi За поточний квартал За поточний квартал наростаючим пiдсумком з початку За
вiдповiдний квартал попереднього року За вiдповiдний квартал попереднього року наростаючим пiдсумком з
початку року 1 2 3 4 5 6 КОМIСIЙНI ДОХОДИ: 1 Розрахунково-касовi операцiї 9778 26806 9550 29748 2
Операцiї з цiнними паперами - - 1 1 3 Iншi * 944 2573 863 2380 4 Гарантiї наданi 183 329 429 1006 5 Усього
комiсiйних доходiв 10905 29708 10843 33135 КОМIСIЙНI ВИТРАТИ: 6 Розрахунково-касовi операцiї (749)
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(1546) (756) (2327) 7 Операцiї з цiнними паперами (2) (7) (4) (7) 8 Iншi** (239) - (981) (114) (598) 9 Усього
комiсiйних витрат (990) (2534) (874) (2932) 10 Чистий комiсiйний дохiд/витрати (9915) (27174) 9969 30203 *До
iнших комiсiйних доходiв вiднесенi: - 556 тис. грн. - зберiгання цiнностей в депозитному сховищi; - 1965 тис.
грн. - комiсiйнi доходи за операцiями на валютн ринку та ринку банкiвс металiв; - 44 тис. грн.- комiс.вiд
кредитного обслуговування; - 4 тис.грн.- винагорода по агентських послугах -4 тис.грн.-комiсiйнi доходи за
операцiями з цiнними паперами. **До iнших комiсiйних витрат вiднесенi: - 981 тис.грн- Комiсiї по
розрахунках з MasterCard (Europe)/ VISA
Примiтка 21. Результат вiд операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами, що облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток (тис.грн) Рядок Назва статтi За поточний квартал За
поточний квартал нароста-ючим пiдсумком з початку За вiдповiдний квартал попереднього року За
вiдповiдний квартал попереднього року наростаючим пiдсумком з початку року 1 Доходи за вирахуванням за
операцiями з похiдними фiнансовими iнструментами (форекснi свопи), що облiковуються за справедливою
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вартiстю через прибуток або збиток (701) 4425 - - 2 Доходи за вирахуванням витрат за операцiями з похiдними
фiнансовими iнструментами (форварднi контракти на продаж цiнних паперiв), що облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток - - - - 3 Усього результат вiд операцiй з похiдними
фiнансовими iнструментами, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток (701)
4425 - -
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Примiтка 22. Iншi операцiйнi доходи Таблиця 22.1. Iншi операцiйнi доходи (тис. грн.) Рядок Найменування
статтi Примiтки За поточний квартал За поточний квартал наростаючим пiдсумком з початку За вiдповiдний
квартал попереднього року За вiдповiдний квартал попереднього року наростаючим пiдсумком з початку року
1 2 3 4 5 1 Дохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди) 92 534 506 2085 2 Iншi * 775 858 1287 1592 3 Усього
операцiйних доходiв 867 1392 1783 3677 * До iнших операцiйних доходiв вiднесенi: - 591 тис. грн.штрафи,пенi за порушення умов договорiв; -37 тис.грн.-доходи вiд страхових компанiй; -7 тис.грн.-доходи вiд
суб’єктiв оцiночної дiяльностi; -14 тис. грн.- надлишки готiвки забутi в банкоматах; - 57 тис грн.- послуги за
iншими клiєнтськими операцiями по договорах спiвробiтництва(ПДВ); - 4 тис. грн.- вiдшкодування витрат по
судових справах АТ "БАНК СIЧ"; -16 тис. грн.- позитивний результат вiд продажу нематерiальних активiв та
основних засобiв; -123 тис. грн.- позитивний результат вiд продажу заставного майна, яке перейшло у
власнiсть банку; -9 тис. грн.- вiдшкодування витрат пов'язаних з господарською дiяльнiстю;

Примiтка 23. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Таблиця 23.1. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi
витрати (тис. грн.) рядок Найменування статтi Примiтки За поточний квартал За поточний квартал
наростаючим пiдсумком з почат За вiдповiдний квартал попереднь-ого року За вiдповiдний квартал
попереднього року наростаючим пiдсумком з початку року 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрати на утримання персоналу
(12419) (36429) (1004) (37668) 2 Амортизацiя основних засобiв (2002) (4632) (1831) (5752) 3 Амортизацiя
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програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв (159) (351) (128) (383) 4 Витрати на утримання
основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги (1986) (5077)
(1810) (6150) 5 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (2046) (5245) (2151) (7041) 6 Професiйнi послуги (5)
(20) - - 7 Витрати на маркетинг та рекламу (2) (27) - (20) 8 Витрати iз страхування фiнансових ризикiв 0 (1)
(757) (2280) 9 Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток (1435) (3336) (1345) (4286)
10 Iншi* (3248) (9402) (4471) (11897) 11 Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (23302) (64520)

(22497) (76234 ) ** До iнших адмiнiстративних витрат вiднесенi: - 624 тис.грн. – послуги iнкасацiї; - 62
тис.грн. - витрати на консультацiйнi послуги; - 1359 тис.грн - штрафи,сплаченi банком; - 334 тис.грн. – витрати
на комунальнi послуги; - 1441 тис.грн. - господарськi витрати; - 1535 тис.грн. – витрати на охорону; - 179
тис.грн. – витрати на вiдрядження; - 116 тис.грн. – представницькi витрати; - 17 тис.грн. - друк оголошень ; 1225 тис.грн. - супроводження та доступ до iнших ПЗ; - 681 тис.грн. - передача прав за користування
програмним продуктом; - 65 тис.грн. – надання депозитарних послуг; - 21 тис.грн. – лiцензiйний збiр на
здiйснення емiсiї та еквайрiнгу пластикових карток; - 22 тис.грн. - встановлення рейтингу Банку; - 633 тис.грн.
– рiзнi види реєстрацiї, довiдки, дозволи; - 41 тис.грн. - проведення експертної оцiнки; - 83 тис.грн. страхування готiвкових коштiв; - 603 тис.грн. - послуги процесингового центру. - 2 тис.грн. - розробка проекту
системи автом.пожеж.сигнал,систем оповiщення; - 109 тис.грн. – правова пiдтримка; - 170 тис.грн. - витрати
на аудит; - 74 тис.грн. - негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв; - 3
тис.грн. - реєстр змiн, обтяж з держ реєстрiв ; - 3 тис.грн. - Витрати на пiдписку, спецлiтературу;
Примiтка 24. Витрати на податок на прибуток Таблиця 24.1. Витрати на сплату податку на прибуток (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Поточний податок на прибуток (951)
(441) 2 Усього витрати податку на прибуток (951) (441) Таблиця 24.2. Узгодження суми облiкового прибутку
(збитку) та суми податкового прибутку (збитку) (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Звiтний перiод
Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Прибуток до оподаткування 4426 1180 2 Теоретичнi податковi вiдрахування за
вiдповiдною ставкою оподаткування (796) (212) 3 Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою
розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку (зазначити якi саме) (976) (1310)
4 Витрати, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в
бухгалтерському облiку (зазначити якi саме) 821 1081 5 Сума податку на прибуток (збиток) (951) (441) Статтi
за звiтний перiод розрахованi виходячи iз дiючої ставки оподаткування в 2018р.-18% Статтi за попереднiй
перiод розрахованi виходячi iз дiючої ставки оподаткування за 2017.-18% Витрати, якi не включаються до
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суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку,всього976,0 тис.грн. , в. т.ч.: -897 тис.грн. амортизацiйнi вiдрахування за даними фiнансового облiку; -13 тис.грн.
витрати на формування резерву сумнiвних боргiв на яку зменшився фiнансовий результат до оподаткування
вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку( п.139.2 ст.139 ПКУ) ; -13 тис.грн. сума
залишкової вартостi окремого об’єкта основних засобiв,визначеної вiдповiдно до нацiональних стандартiв
бухгалтерського облiку у разi лiквiдацiї або продажу такого об’єкту(п.138.1 статтi 138 ПКУ); - 53
тис.грн.донараховано податку на прибуток за третiй квартал 2017р.за результатами перевiрки податкових
органiв ; Витрати, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не
визнаються в бухгалтерському облiку, всього- 821 тис.грн.вт.ч.: - 775 тис.грн.амортизацiйнi вiдрахування за
даними податкового облiку згiдно ст.138 ПКУ; - 46 тис.грн. сума залишкової вартостi окремого об’єкта
основних засобiв,визначеної з урахуванням положень статтi 138 ПКУ у разi лiквiдацiї або продажу такого
об’єкту(п.138.2 статтi 138 ПКУ)
Примiтка 25. Прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю Таблиця 25.1. Чистий та скоригований
прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Примiтки
Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 5 1 Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй банку
3475 739 2 Прибуток/(збиток) за перiод 3475 739 3 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 19
187000 139879 4 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю (грн.) 0,019 0,005 Таблиця
25. 2. Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Примiтки Звiтний
перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 5 1 Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй банку 3475 739
2 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 19 187000 139879 3 Чистий прибуток/(збиток) на
одну просту акцiю (грн.) 0,019 0,005 Таблиця 25. 3. Скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю
(тис. грн.) Рядок Найменування статтi Примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 5 1
25
Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй банку 3475 739 2 Прибуток/(збиток), що
використовується для визначення скоригованого прибутку/(збитку) на акцiю 3475 739 3 Середньорiчна
кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 19 187000 139879 4 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй для
скоригованого прибутку/(збитку) на одну акцiю 187000 139879 5 Скоригований прибуток/(збиток) на одну
акцiю (гривень) 0,019 0,005 Таблиця 25.4. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить власникам простих та
привiлейованих акцiй банку (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Примiтки Звiтний перiод Попереднiй
перiод 1 2 3 4 5 1 Прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам банку 3475 739 2 Нерозподiлений
прибуток/(збиток) за звiтний перiод 3475 739 3 Нерозподiлений прибуток/(збиток) за звiтний перiод, що
належить власникам простих акцiй залежно вiд умов акцiй 3475 739 4 Прибуток/(збиток) за рiк, що належить
акцiонерам - власникам простих акцiй 3475 739
Примiтка 26. Операцiйнi сегменти Таблиця 26. 1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 3 квартал
2018 року (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегм ентiв Iншi операцiї Вилучення
26
Усього Мiжбанкiвськi операцiї послуги юридичним особам послуги приватним особам Операцiї з
необоротними активами та iнвестицiї банку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 1 Процентнi доходи

22559 44054 784 - - - 67397 2 Комiсiйнi доходи 1520 8363 19825 - - - 29708 3 Iншi операцiйнi доходи - 1164 80
148 - - 1392 4 Усього доходiв сегментiв 24079 53581 20689 148 98497 5 Процентнi витрати (1932) (17051)
(21412) - - - (40395) 6 Результат операцiй з похiдними iнструментами 4425 - - - - - 4425 Результат операцiй з
фiнансовими активами,якi облiковуються справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 54 - - - - - 54 7
Чисте (збiльшення) зменшення резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованностi клiєнтiв , коштiв в iнших
банках (464) 473 (312) (303) 8 Чисте (збiльшення) зменшення до резервiв пiд знецiнення дебiторської
заборгованостi та iнших фiнансових активiв - (13) - - - - (13) 9 Результат вiд операцiй з iноземною валютою
7841 1272 6918 - - - 16031 10 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою (15510) 422 8332 (6756)
11 Комiсiйнi витрати (1553) - (981) (2534) 12 Чисте (збiльшення) зменшення до резервiв за зобов'язаннями (60) - - - - (60) 13 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (4516) (27098) (29679) - (3227) - (64520) 14
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) 12424 11526 (16445) 148 (3227) - 4426 Послуги пiдприємствам,
органiзацiям та приватним пiдприємцям, а також фiзичним особам включають: - кредитнi (депозитнi) операцiї;
- дебiторську (кредиторську) заборгованiсть; - транзитнi рахунки; - операцiї iз цiнними паперами, що
здiйснюються за дорученнями клiєнтiв – пiдприємств, органiзацiй, приватних пiдприємцiв та фiзичних осiб. Мiжбанкiвськi операцiї – операцiї iз Нацiональним банком України та iншими банками (крiм
кореспондентського рахунку та резервiв в НБУ) включають: - кредитнi (депозитнi); - дебiторська
(кредиторська) заборгованiсть; - транзитнi рахунки, операцiї iз цiнними паперами, що здiйснюються за
дорученнями клiєнтiв-банкiв. - Операцiї з необоротними активами та iнвестицiї банку включають: - операцiї з
необоротними активами банку, в тому числi з основними засобами та нематерiальними активами; - всi
iнвестицiї банку, в тому числi фiнансовi прямi та портфельнi iнвестицiї. - До iнших операцiй включаються
нерозподiленi статтi, що не ввiйшли до визначених звiтних сегментiв: - iншi активи (зобов’язання) банку; дебiторська (кредиторська) заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку, за операцiями банку з
фiнансовими iнструментами та за розрахунками з працiвниками банку; - iншi транзитнi рахунки; - дебетовi
(кредитовi) суми до з’ясування; - iншi нерозподiленi статтi. До iнших нерозподiлених активiв включаються
кошти на кореспондентському рахунку та резерви в НБУ, нарахованi доходи за резервами в НБУ, залишки
готiвки в касi банку. Таблиця 26.2.Доходи, витрати та результати операцiйних сегментiв за 3 квартал 2017
року (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi операцiї Вилучення Усього
Мiжбанкiвськi операцiї послуги юридичним особам послуги приватним особам Операцiї з необоротними
активами та iнвестицiї банку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 1 Процентнi доходи 1301 65042 730
4791 - 71864 2 Комiсiйнi доходи 1625 8284 23226 - - 33135 3 Iншi операцiйнi доходи - 2941 572 - 164 - 3677 4
Усього доходiв сегментiв 2926 76267 24528 4791 164 - 108676 5 Процентнi витрати (4165) (15505) (33805) - - (53475) 6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках 2002 (1886) 182 - - - 298 7
Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi (2159) (6672) - - - - (8831) 8 Результат вiд
операцiй з iноземною валютою 29227 1971 1835 - - - 33033 9 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною
валютою 656 (35) (101) - - - 520 10 Комiсiйнi витрати (2326) (606) - - - - (2932) 11 Вiдрахування до резервiв за
зобов'язаннями - 125 - - - - 125 12 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (5374) (31592) (35056) - (4212) (76234) 13 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) 20787 22067 (42417) 4791 (4048) - 1180 Таблиця 26.3.
Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 3 квартал 2018 року (тис. грн.) Рядок Найменування статтi
Найменування звiтних сегментiв Iншi операцiї Вилучення Усього Мiжбанкiвськi операцiї послуги юридичним
особам послуги приватним особам Операцiї з необоротними активами та iнвестицiї банку 1 2 3 4 5 6 7 8
АКТИВИ СЕГМЕН-ТIВ - - - - - - - 1 Активи сегментiв 117513 482937 5161 247925 89783 - 943319 2 Усього
активiв сегментiв 117513 482937 5161 247925 89783 - 943319 3 Усього активiв 117513 482937 5161 247925
89783 - 943319 ЗОБОВ’Я-ЗАННЯ СЕГМЕН-ТIВ 4 Зобов’я-зання сегментiв 22625 340111 357754 - 10594 728084 5 Усього зобов’язань сегментiв 22625 340111 357754 - 10594 - 728084 6 Усього зобов’я-зань 22625
340111 357754 - 10594 - 728084 Таблиця 26.4. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2017рiк (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi операцiї Вилучення Усього Мiжбанкiвськi
операцiї послуги юридичним особам послуги приватним особам Операцiї з необоротними активами та
iнвестицiї банку 1 2 3 4 5 6 7 8 АКТИВИ СЕГМЕНТIВ - - - - - - - 1 Активи сегментiв 82752 457581 4052 210500
89811 - 844696 2 Усього активiв сегментiв 82752 457581 4052 210500 89811 - 844696 3 Усього активiв 82752
457581 4052 210500 89811 - 844696 ЗОБОВ’Я-ЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 4 Зобов’я-зання сегментiв 42371 197247
396796 - 5441 641855 5 Усього зобов’язань сегментiв 42371 197247 396796 - 5441 641855 6 Усього зобов’я-зань
42371 197247 396796 - 5441 641855
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Примiтка 27. Управлiння фiнансовими ризиками 1) Кредитний ризик Обмеження кредитного ризику
досягається за рахунок проведення Банком виваженої кредитної полiтики. Процедури розгляду, затвердження,
надання та монiторингу кредитiв чiтко регламентованi вiдповiдними внутрiшнiми положеннями та
процедурами Банку. Процес управлiння кредитним ризиком Банку визначається Положенням про управлiння
кредитним ризиком в Банку, яке спрямоване на налагодження ефективної системи управлiння кредитними
ризиками, мiнiмiзацiю втрат, пов’язаних з проведенням кредитних (активних) операцiй, забезпечення
врахування кредитних ризикiв при прийняттi управлiнських рiшень, а також унiфiкацiю процедур управлiння
кредитними ризиками в усiх структурних пiдроздiлах Банку. Реалiзацiя функцiї ефективного управлiння

кредитними ризиками Банку передбачає: • визначення рiвня толерантностi Банку до кредитних ризикiв
шляхом встановлення лiмiтiв (обмежень), впровадження процедур та регламентiв як щодо окремих операцiй,
так i на портфельному рiвнi; • дотримання регулятивних вимог щодо нормативiв кредитного ризику та iнших
обмежень; • встановлення єдиної методологiї виявлення (iдентифiкацiї) та оцiнки (вимiрювання) кредитних
ризикiв при проведеннi Банком кредитних (активних) операцiй; • налагодження ефективної системи пiдтримки
та прийняття управлiнських рiшень (в тому числi монiторинг i контроль кредитних ризикiв); • розмежування
функцiй, повноважень та вiдповiдальностi Правлiння, Кредитного комiтету та пiдроздiлiв Банку в процесi
управлiння кредитними ризиками; • ефективна взаємодiя пiдроздiлiв Банку на всiх органiзацiйних рiвнях у
процесi управлiння кредитними ризиками. Основними методами, що використовуються в процесi управлiння
кредитним ризиком Банку, є наступнi: • оцiнка структури кредитної операцiї, включаючи забезпечення; •
встановлення лiмiтiв кредитування позичальникiв; • встановлення лiмiтiв кредитування на групи пов’язаних
позичальникiв; • регулярний монiторинг фiнансового стану позичальникiв Банку; • регулярний монiторинг
наявностi та стану предметiв забезпечення; • оцiнка ризикiв кредитного портфеля Банку. Конкретнi методи та
порядок виявлення (iдентифiкацiї) та оцiнки (вимiрювання) кредитних ризикiв регламентуються вiдповiдними
внутрiшньобанкiвськими нормативними документами щодо визначення кредитних рейтингiв, розрахунку та
порядку встановлення лiмiтiв в розрiзi окремих типiв контрагентiв, банкiвських операцiй та продуктiв.
Операцiї на мiжбанкiвському ринку здiйснюються в межах лiмiтiв, якi встановлюються Комiтетом з
управлiння активами i пасивами та затверджуються Правлiнням Банку. Банком затверджено Кредитну
полiтику. Пiд дiю Кредитної полiтики пiдпадають усi операцiї, що наражаються на кредитний ризик. Кредитна
полiтика регламентує органiзацiю кредитного процесу, а також визначає концепцiю кредитно-iнвестицiйного
портфеля Банку. Дотримання Банком нормативiв кредитного ризику станом на кiнець дня 30.09.2018 р. Н7 Н8
Н9 Назва нормативу Норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента Норматив
великих кредитних ризикiв Норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов’язаними
з банком особами Граничне значення 25,00% 800,00% 25,00% Фактичне значення 20,24% 122,06% 15,76% 2)
Ринковий ризик Пiд ринковим (цiновим) ризиком Банк розумiє iснуючу та потенцiйну загрозу виникнення
втрат, недоотримання доходу або зменшення ринкової вартостi капiталу Банку внаслiдок несприятливих змiн
вартостi цiнних активiв та зобов’язань Банку, товарiв та курсiв iноземних валют. Ринковий ризик (ризик
позицiї) пов’язаний з коливанням цiн на 5-ти найважливiших економiчних ринках: ринку чутливих до змiни
процентних ставок боргових цiнних паперiв, ринку акцiй, валютному ринку, ринку банкiвських ресурсiв та
товарному ринку. Мiнливiсть кожного з цих ринкiв наражає банк на потенцiйний ризик коливання цiн або
вартостi фiнансових iнструментiв, що знаходяться в обiгу на цих ринках. Процес управлiння ринковим
ризиком Банку ґрунтується на використаннi наступних основних методiв та пiдходiв: • регулярний аналiз
динамiки показникiв та iндикаторiв фiнансового ринку; • аналiз строкової структури чутливих до змiни
процентної ставки активiв та пасивiв Банку; • оцiнка чутливостi процентної маржi Банку до змiни процентних
ставок; • оцiнка розмiру та структури вiдкритої валютної позицiї та їх вiдповiдностi встановленим
регулятивним лiмiтам; • розрахунок лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї Банку та оцiнка потенцiйного впливу
коливань валютного курсу на вiдкритi Банком позицiї за рiзними сценарiями; • оцiнка чутливостi Банку до
валютного ризику та ризику змiни вiдсоткових ставок (стрес-тестування); Колегiальним органом, який
безпосередньо приймає рiшення з питань управлiння активами i пасивами Банку та ринковими ризиками, є
Комiтет з управлiння активами та пасивами (КУАП), дiючий згiдно Положення про Комiтет з управлiння
активами та пасивами Банку. При управлiннi ринковим ризиком Банку видiляються наступнi категорiї
ринкових ризикiв: • процентний ризик; • валютний ризик; • цiновий ризик. 3) Валютний ризик Валютний
ризик - це iснуючий або очiкуваний ризик, що загрожує доходам i капiталу Банку i виникає в результатi
несприятливих ринкових змiн курсiв обмiну валют. Оцiнка валютного ризику Банку передбачає
застосовування наступних основних методiв: • аналiз вiдкритих валютних позицiй Банку; • моделювання
можливих сценарiїв; • використання iнструментiв стрес-тестування методик та моделей з управлiння
валютним ризиком. Таблиця 27.1. Аналiз валютного ризику (тис. грн.) Рядок Найменування валюти На кiнець
дня 30.09.2018 року На кiнець дня 31.12.2017 року монетарнi активи монетарнi зобов'язання похiднi фiнансовi
iнструменти чиста позицiя монетарнi активи монетарнi зобов'язання похiднi фiнансовi iнструменти чиста
позицiя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Долари США 371 853 371 352 - 501 349710 349327 - 383 2 Євро 59 777 53 212 - 6
565 23513 29322 - (5809) 3 Фунти стерлiнгiв 445 - 445 170 - - 170 4 Iншi 5 406 4 923 - 483 1455 1093 - 362 5
Усього 437 481 429 487 - 7 994 374848 379742 - (4894) Таблиця 27.2. Змiна прибутку або збитку та власного
капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, що встановленi на звiтну
дату, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими (тис. грн.) Рядок Найменування
статтi На кiнець дня 30.09.2018 року На кiнець дня 31.12.2017 року вплив на прибуток/ (збиток) вплив на
власний капiтал вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал 1 2 3 4 5 6 1 Змiцнення долара США на
5 % 25 25 4312 4312 2 Послаблення долара США на 5 % (25) (25) (4312) (4312) 3 Змiцнення євро на 5 % 328
328 463 463 4 Послаблення євро на 5 % (328) (328) (463) (463) 5 Змiцнення фунта стерлiнгiв на 5 % 22 22 9 9 6
Послаблення фунта стерлiнгiв на 5 % (22) (22) (9) (9) 7 Змiцнення iнших валют та банкiвських металiв 24 24 18
18 8 Послаблення iнших валют та банкiвських металiв (24) (24) (18) (18) Таблиця 27.3. Змiна прибутку або

збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, що
встановлений як середньозважений курс, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються
фiксованими (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Середньозважений валютний курс 3 квартал 2018 року
Середньозважений валютний курс 2017 року вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал вплив на
прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал 1 2 3 4 5 6 1 Змiцнення долара США на 5 % 24 24 4086 4086 2
Послаблення долара США на 5 % (24) (24) (4086) (4086) 3 Змiцнення євро на 5 % 319 319 415 415 4
Послаблення євро на 5 % (319) (319) (415) (415) 5 Змiцнення фунта стерлiнгiв на 5 % 21 21 8 8 6 Послаблення
фунта стерлiнгiв на 5 % (21) (21) (8) (8) 7 Змiцнення iнших валют та банкiвських металiв 36 36 16 16 8
Послаблення iнших валют та банкiвських металiв (36) (36) (16) (16)
Примiтка 28. Управлiння капiталом Управлiння капiталом Банку має на метi забезпечувати можливiсть Банку
функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприємства, дотримуватись вимог до величини капiталу, якi
встановленi Нацiональним банком України, пiдтримувати величину капiталу на рiвнi, необхiдному для
забезпечення нормативу адекватностi капiталу на рiвнi не менше 10%. Протягом звiтного року Банком
виконувались всi нормативнi вимоги Нацiонального банку України щодо рiвня достатностi капiталу,
встановленi Iнструкцiєю про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженою постановою
Правлiння НБУ вiд 28.08.2001р. № 368 (зi змiнами). Станом на кiнець дня 30 вересня 2018 року обсяг
регулятивного капiталу з урахуванням коригуючих проводок складав 211 242 тис.грн., норматив адекватностi
регулятивного капiталу Н2 – 38,06%. Таблиця 28. 1. Структура регулятивного капiталу (тис. грн.) Рядок
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Найменування статтi станом на кiнець дня 30.09.2018 р. станом на кiнець дня 31.12.2017 р. 1 2 3 4 1 Основний
капiтал (ОК) 1.1 Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал 200 090 200 090 1.2 Фактично
сплачений незареєстрований статутний капiтал 8 560 - 1.3 Загальнi резерви та резервнi фонди, що
створюються згiдно з законами 554 504 1.4 Зменшення основного капiталу, у тому числi: (1 115) (1 405) 1.4.1
Нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу (1 115) (1 382) 1.4.2 Розрахунковий збиток поточного року (Рпр/з)
- (23) 2 Усього основного капiталу (ОК) 208 089 199 189 3 Додатковий капiтал (ДК) 3.1 Прибуток минулих
рокiв 2 120 1 169 3.2 Розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п) 2 225 - 3.3 Непокритий кредитний ризик
1 192 - 4 Усього додаткового капiталу до розрахунку (ДК) 3 153 1 169 5 Усього регулятивного капiталу 211
242 200 358
1) розгляд справ у судi. Станом на кiнець дня 30 вересня 2018 року банк виступає вiдповiдачем у судових
справах щодо стягнення з банку коштiв: 1. ФО Захаров В.Д., сума 7 224 000,0 грн.; 2. ФО Ледовский Т.В., сума
1 290 640, 50 грн.. Кiревництво банку вважає ризик виникнення збиткiв у банка за даними позовами
малоймовiрним, оскiльки має досвiд вирiшення аналогiчних судових справ на користь банку. 2) потенцiйнi
податковi зобов'язання. Станом на кiнець дня 30 вересня 2018 року непередбачених потенцiйних зобов'язань,
що пов'язанi з виникненням податкових зобов'язань у Банку немає. 3) зобов'язання за капiтальними
iнвестицiями. Станом на 30 вересня 2018 року (кiнець дня) зобов'язання щодо контрактних сум,пов'язаних iз
полiпшенням орендованого примiщення складають 108 тис.грн.в т.ч. ТОВ «Компанiя «Кольоровий бульвар»108 тис.грн. 4) зобов'язання оперативного лiзингу (оренди). Суборендних договорiв оперативного лiзингу
станом на 30 вересня 2018 року (кiнець дня) в банку не має. Зобов’язань з оперативного лiзингу немає Таблиця
29.1. Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдмовним договором про оперативний лiзинг (оренду) банкуорендаря. Зобов'язань за невiдмовними договорами оперативного лiзингу немає. 5) зобов’язання з
кредитування. Непередбачених зобов'язань з кредитування станом на 30 вересня 2018 року(кiнець дня) в банку
29
не має. Таблиця 29.2. Структура зобов'язань з кредитування (тис. грн.) Рядок Назва статтi Примiтки станом на
кiнець дня 30.09.2018 станом на кiнець дня 31.12.2017 1 2 3 4 5 1 Наданi зобов'язання з кредитування 103122
62167 2 Гарантiї виданi 8674 6170 3 Резерв за зобов'язаннями, що пов'язанi з кредитуванням (88) 29 4 Усього
зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням, за мiнусом резерву 111708 68321 Таблиця 29.3. Зобов'язання з
кредитування у розрiзi валют (тис. грн.) Рядок Назва статтi станом на кiнець дня 30.09.2018 станом на кiнець
дня 31.12.2017 1 2 3 4 1 Гривня 103122 62167 2 Долар США - - 3 Євро - - 4 Усього 103122 62167 Таблиця 29.4.
Активи, що наданi в заставу без припинення визнання (тис. грн.) Рядок Назва статтi Примiтки станом на
кiнець дня 30.09.2018 станом на кiнець дня 31.12.2017 активи, наданi в заставу забезпечене зобов'язання
активи, наданi в заставу забезпечене зобов'язання 1 2 3 4 5 6 7 1 Майновi права на розмiщенi мiжбанкiвськi
кредити та депозити - - 995 - 2 Цiннi папери за операцiєю репо на мiжбанкiвському ринку 22625 - 61716 - 3
Усього 22625 - 62711 На кiнець звiтного перiоду станом на 30 вересня 2018 року Банк здiйснював передачу
цiнних паперiв балансовою вартiстю 22625 тис. грн. без припинення визнання у виглядi забезпечення за
операцiями РЕПО.
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Примiтка 30. Справедлива вартiсть активiв та зобов’язань. Справедлива вартiсть - цiна, яка була б отримана за
продаж активу, або сплачена за передачу зобов`язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату
операцiї. Таблиця 30.1. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для
методiв оцiнки активiв та зобов’язань за 3 квартал 2018 року.. (тис.грн) Ря-док Назва статтi Справедлива
вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усьо-го спра-вед-лива вар-тiсть Усьо-го балан-сова вар-тiсть рин-ковi
коти-ру-вання (1-й рiвень) модель оцiнки, що ви-корис-товує спосте-режнi данi (2-й рiвень) модель оцiнки, що

викорис-товує по-казники, не пiдтвер-дженi рин-ковими даними (3-й рiвень) 1 2 3 4 5 6 7 I АКТИВИ 1 Цiннi
папери у портфелi банку,що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у iншому
сукупному доходi 181430 - - 181430 181430 1.1 ОВДП 181430 - - 181430 181430 1.2 Депозитнi сертифiкати
НБУ - - - - - 2 Цiннi папери у портфелi банку, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю - - 25033
25033 25033 2.1 Депозитнi сертифiкати НБУ - - 25033 25033 25033 3 Усього активiв 181430 - 25033 206463
206463 Таблиця 30.2. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв
оцiнки активiв та зобов’язань за 2017 рiк (тис.грн) Ря-док Назва статтi Справедлива вартiсть за рiзними
моделями оцiнки Усьо-го спра-вед-лива вар-тiсть Усьо-го балан-сова вар-тiсть рин-ковi коти-ру-вання (1-й
рiвень) модель оцiнки, що ви-корис-товує спосте-режнi данi (2-й рiвень) модель оцiнки, що викорис-товує показники, не пiдтвер-дженi рин-ковими даними (3-й рiвень) 1 2 3 4 5 6 7 I АКТИВИ 1 Цiннi папери у портфелi
банку,що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у iншому сукупному доходi
132622 - - 152654 152654 1.1 ОВДП 132622 - - 132622 132622 1.1 депозитнi сертифiкати НБУ 20032 - 20032
20032 2 Цiннi папери у портфелi банку, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю - 15015 15015 15015
2.1 Депозитнi сертифiкати НБУ - 15015 15015 15015 3 Усього активiв 132622 20032 15015 167669 167669
Таблиця 30.3. Вплив можливих альтернативних припущень на оцiнку справедливої вартостi iнструментiв з
використанням моделей оцiнки, що використовували вхiднi данi 3-го рiвня (тис. грн.) Ря-док Назва статтi 3
квартал 2018 року 2017 рiк Балансова вартiсть Вплив можливих альтернативних припущень Балансова
вартiсть Вплив можливих альтернативних припущень 1 2 3 4 5 6 1 Фiнансовi активи,що облiковуються за
справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у iншому сукупному доходi 181430 - 152654 - 1.1 ОВДП
181430 - 132622 - 1.2 депозитнi сертифiкати НБУ 25033 - 20032 - 2. Цiннi папери у портфелi банку що
облiковуються за амортизованою собiвартiстю 25033 - 15015 - 2.1 Депозитнi сертифiкати НБУ - - 15015 - 2
Залишок на 30 вересня 2018 року 206463 - 167669 -
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Примiтка 31. Операцiї з пов'язаними сторонами У ходi своєї звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї iз
рiзними контрагентами. Сторони вважаються пов`язаними у випадку, коли одна сторона має можливiсть
контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийнятi управлiнських
рiшень. Таблиця 31.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець дня 30.09.2018 року
(тис.грн) Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї
пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi
пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 19.98% )
- - - 295 3 32793 2 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами - - - (208) (83) 3 Iншi активи 23 4 Кошти клiєнтiв
(контрактна процентна ставка 4,5% - 27 233 - 5 1206 Таблиця 31.2. Залишки за операцiями з пов'язаними
сторонами за станом на кiнець 2017 року. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Материнська компанiя
Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї Провiдний
управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 19.98% - - - - 353 - 28280 2 Резерв пiд заборгованiсть за
кредитами за станом на 31 грудня - - - - (19) - (74) 3 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 4.97% - 593
1151 - 752 - 1033 Таблиця 31.3. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 3квартал 2018
року (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї
Iншi пов'язанi сторонни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Процентнi доходи - - - - 14 - 1668 2 Процентнi витрати - (1) (1) - (1) (7) 3 Змiни резерву вiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках - - - - - - - 4 Вiдрахування до резерву пiд
знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках - - - - - - - 5 Комiсiйнi доходи - 25 2 - 1 - 6 6 Адмiнiстративнi та
iншi операцiйнi витрати - (1801) - - (5528) - - Таблиця 31.4. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними
сторонами за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi учасники
(акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї Провiдний управлiнський персонал
Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi сторонни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Процентнi доходи - - - - - - 1238 2 Процентнi
витрати - (1748) (13) - (13) - (50) 3 Змiни резерву вiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках - - - - (16) 34 4 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках - - - - (19) - (23) 5 Комiсiйнi
доходи - 3 50 - 1 - 202 6 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - (5028) - - (26142) - - Таблиця 31.5. Iншi
права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за 3квартал 2018 року. (тис. грн.) Рядок
Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним
контролем Дочiрнi компанiї Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi сторонни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Iншi зобов’язання - - - - 169 - 2502 Таблиця 31.6. Iншi права та зобов'язання за операцiями з
пов'язаними сторонами за 2017 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi
учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї Провiдний управлiнський
персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi сторонни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Iншi зобов’язання - - - - 115 - Таблиця 31. 7. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами
протягом 3 кварталу 2018 року (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi
учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї Провiдний управлiнський
персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi сторонни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Сума кредитiв, наданих пов'язаним

сторонам протягом перiоду - - - - 1058 - 4494 2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом
перiоду - - - - 1114 - Таблиця 31. 8. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених
пов'язаними сторонами протягом 2017 року. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Материнська компанiя
Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрнi компанiї Провiдний
управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi сторонни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Сума кредитiв,
наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду - - - - 1545 - 28004 2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними
сторонами протягом перiоду - - - - 1222 - 14210 Таблиця 31.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу
(тис. грн.) Рядок Найменування статтi Звiтний перiод 2017 рiк витрати нараховане зобов'язання витрати
нараховане зобов'язання 1 2 3 4 5 6 1 Поточнi виплати працiвникам 13749 - 23727 - 4 Виплати пiд час
звiльнення 47 - 1042 32

Примiтка 32. Подiї пiсля дати балансу Подiї пiсля дати балансу, якi впливають на фiнансовий стан Банку, не
вiдбувалися.

