
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Голова Правлiння       Андерссон Н.Л.К. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
21.04.2017 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

37515069 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Шевченкiвський, 01001, м.Київ, Михайлiвська, 7 

5. Міжміський код, телефон та факс 

+38 (044) 364 3830 +38 (044) 364 3831 

6. Електронна поштова адреса 

info@ua.sebgroup.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

 
 

(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку»  
  

 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 

 
  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

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

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
X 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 
 

34. Примітки 

1. В пунктi "2" Роздiлу III "Основнi вiдомостi про емiтента" замiсть реквiзитiв свiдоцтва про 

державну реєстрацiю вказанi реквiзити останнього одержаного Емiтентом (надалi - "Банк") 

витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та 

громадських формувань, оскiльки вiдповiдно до чинного Закону України "Про державну 

реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань" для 

пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу використовується витяг (27.09.2016 року 

Банком отримано Витяг №22262280). 2. Пункт 10 "Органи управлiння пiдприємства" Роздiлу III 

"Основнi вiдомостi про емiтента" не заповнювався на пiдставi пiдпункту 5 пункту 1 роздiлу 4 

глави III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 3. Пункти "13" 

Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб" та "15" Iнформацiя про 

 



рейтингове агентство Роздiлу III "Основнi вiдомостi про емiтента" не заповнено, оскiльки Банк 

не належить до жодних об'єднань пiдприємств та рейтингова оцiнка Банку або цiнних паперiв 

Банку не здiйснювалась. 4. В таблицi/роздiлi IV "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв 

емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток (паїв). Iнформацiя про юридичних осiб - 

засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiр часток (паїв)" в полi 

"Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника" зазначено "0000000000", оскiльки єдиним 

акцiонером Банку є "Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ" (публ) - юридична особа, резидент 

Швецiї, яка не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ. Компанiю зареєстровано у Бюро 

реєстрацiй шведських компанiй за рєстрацiйним номером компанiї 502032-9081. В полi 

"Поштовий iндекс" зазначено "00000", оскiльки формат поштових iндексiв країни 

мiсцезнаходження єдиного акцiонера Банку не вiдповiдає заданому формату. Поштовий iндекс 

єдиного акцiонера Банку SE 106 40. В полi "Область" зазначено "м. Київ" оскiльки технiчно 

неможливо заповнити таблицю, не обравши з випливаючого перелiку адмiнiстративну 

одиницю. Одиницею адмiнiстративно-територiального подiлу Швецiї є лен. Мiсто Стокгольм 

знаходиться у ленi Стокгольм. 5. Таблиця "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв 

емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток (паїв). Iнформацiя про фiзичних осiб - 

засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiр часток (паїв)" Роздiлу 

IV не заповнена, оскiльки вiдсутнi акцiонери Банку - фiзичнi особи. 6. Таблиця 2. "Iнформацiя 

про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" Роздiлу V "Iнформацiя про 

посадових осiб емiтента" не заповнена, оскiльки вiдсутнi посадовi особи , що володiють 

акцiями Банку. 7. В Роздiлi VI "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше 

акцiй емтента" дата внесення до реєстру - це дата зарахування акцiй Банку в кiлькостi 120 тис. 

шт. на рахунок акцiонера у зберiгача ПАТ "Корпоративний та Iнвестицiйний Банк Кредi 

Агрiколь", оскiльки акцiї випущенi в бездокумнтарнiй формi та вважаються власнiстю 

акцiонера з моменту їх зарахування на рахунок власника у зберiгача вiдповiдно до ст. 5 чинного 

на момент операцiї Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi 

електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", в редакцiї, що дiяла на дату зарахування акцiй на 

рахунок. В подальшому "Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ" (публ) було придбано акцiї 

додаткової емiсiї в кiлькостi 130 000 шт., якi було зараховано на рахунок акцiонера у зберiгача 

06.09.2012 р. 8. Роздiл VIII "Iнформацiя про дивiденди" не заповнений, оскiльки дивiденди в 

2016 роцi не нараховувались та не сплачувались. Прибуток Банку за результатом 2016 року 

було направлено до резервного фонду та на розвиток поточної дiяльностi Банку. 9. В Роздiлi Х 

"Вiдомостi про цiннi папери емiтента" п. 2"Iнформацiя про облiгацiї емiтента (для кожного 

непогашеного випуску облiгацiй), п. 3 "Iнформацiя про iншi цiннi папери". п. 4 "Iнформацiя про 

викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду 

не заповнювалися, оскiльки Банком не здiйснювалися випуски облiгацiй, iнших цiнних паперiв, 

крiм акцiй, викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. 10. В роздiлi ХII "Iнформацiя про 

господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" пункти "2" (iнформацiя щодо вартостi чистих 

активiв емiтента), "4" (iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 

продукцiї) та "5" (iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї) не заповнювався на 

пiдставi пiдпункту "15" пункту 1 роздiлу 4 глави III Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв. 11. Роздiли 15 "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових 

цiнних паперiв", 18 "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", 19 "Iнформацiя про склад, 

структуру i розмiр iпотечного покриття", 20 "Iнформацiя про наявнiсть прострочених 

боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), 

права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття", 21 

"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", 22 "Iнформаця щодо реєстру iпотечних 

активiв", 23 "Основнi вiдомостi про ФОН", 24 "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", 25 

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", 26 "Розрахунок вартостi чистих 

активiв ФОН", 27 "Правила ФОН", 31 "Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента", 32 "Звiт про стан 

об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за 

якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" Змiсту 

не заповнювалися, оскiльки випуски боргових цiнних паперiв, iпотечних цiнних паперiв, 



сертифiкатiв фонду операцiй з нерухомiстю Банком не здiйснювалися; Банк складає фiнансову 

звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 12. Стосовно роздiлу 31 

"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi": звертаємо увагу на те, що фiнансова звiтнiсть Банку за 2016 рiк затверджена до 

випуску компетентними органами управлiння Банком, включаючи рiшенням єдиного акцiонера 

Банку №20 вiд 21.04.2017 року. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до вимог 

МСФЗ. Оскiльки не пердбачено включення в текст примiток таблиць, що є їх невiд'ємною 

частиною, примiтки були скопiйованi у вiдповiднi поля програми без їх додаткового 

форматування. Для зручностi користування пропонуємо ознайомитися з текстом рiчної 

фiнансової звiтностi (разом iз примiтками) на сайтi smida.gov.ua 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

Витяг №22262280 

3. Дата проведення державної реєстрації 

18.01.2011 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

250000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

61 

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

64.19 Iншi види грошового посередництва  

10. Органи управління підприємства 

Згiдно Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв iнформацiю про органи 

управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

Нацiональний банк України 

2) МФО банку 

300001 

3) поточний рахунок 

32009121801026 

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

у іноземній валюті 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

5) МФО банку 

6) поточний рахунок 

55618200244 



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

Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, що 

видав 

Дата закінчення дії 

ліцензії (дозволу) 

1 2 3 4 5 

Надання банкiвських послуг 259 06.07.2012 
Нацiональний банк 

України 
Необмежена 

Опис термiн дiї необмежений 

  

Здiйснення валютних 

операцiй 
259-2 09.07.2012 

Нацiональний банк 

України 
Необмежена 

Опис термiн дiї необмежений 

  

Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

(для акціонерних товариств) 

Дата введення посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення особи 

на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові 

особи, призначеної на посаду 

корпоративного секретаря 

Контактні дані: телефон та 

адреса електронної пошти 

корпоративного секретаря 

1 2 3 4 

01.01.1900 01.01.1900 д/н немає, немає 

Опис Посада корпоративного секретаря штатним розкладом не передбачена. За зберiгання 

протоколiв загальних зборiв акцiонерiв (рiшень єдиного акцiонера), Спостережної ради та 

Правлiння, органiзацiю засiдань вказаних органiв вiдповiдають працiвники секретарiату 

Банку. 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

"Скандiнавiска Енскiлда 

Банкен" АБ (публ) / 

Skandinaviska Enskilda Banken 

AB 

0000000000 
00000Швецiя Стокгольм 

Кунгстредгердсгатан, 8 
100 

Прізвище, ім"я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



Андерссон, Нiльс Леннарт Крiстiан  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

вища, Унiверситет мiста Лондон, магiстр наук за спецiальнiстю "Судноплавство, торгiвля i 

фiнанси" 1994 року 

6) стаж роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "СЕБ БАНК", заступник Голови Правлiння - керiвник корпоративного напрямку 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

06.03.2012 безстроково 

9) Опис 

Посадова особа не надала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Повноваження та 

обов'язки визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа отримує 

заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Винагорода в натуральнiй формi не 

передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої 

за виконання своїх обов'язкiв. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi змiною 

акцiонера Банку - згiдно з рiшенням Спостережної Ради Банку, засiдання якої вiдбулось 05 березня 

2012 року, з 06 бередня 2012 припинено повноваження Сокура Олександра Петровича - Голови 

Правлiння Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 12 рокiв за межами України та 8 рокiв в Українi. 

Попереднi посади: ПАТ "СЕБ БАНК", заступник Голови Правлiння - керiвник корпоративного 

напрямку. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Перший Заступник Голови Правлiння - директор Департаменту казначейства та фiнансових ринкiв 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Дьякончук Роман Анатолiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

вища, Київський державний економiчний унiверситет, магiстр за спецiальнiстю "Мiжнародна 

економiка" 1996 року 

6) стаж роботи (років)** 

19 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "СЕБ БАНК", в.о. Голови Правлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

08.06.2012 безстроково 

9) Опис 

Посадова особа не надала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Повноваження та 

обов'язки визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа отримує 

заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Винагорода в натуральнiй формi не 

передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої 

за виконання своїх обов'язкiв. Особа призначена в зв'язку зi звiльненням попереднього Першого 

заступника Голови Правлiння, члена Правлiння Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 19. Попереднi 

посади: ПАТ "СЕБ БАНК", в.о. Голови Правлiння. Посадова особа не працює та не займає посад 

на будь-яких iнших пiдприємствах. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Правлiння - керiвник напрямку фiнансiв 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Котляр Тамара  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

вища, Ленiнградський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут, 1985 року, спецiальнiсть "Економiка 

та органiзацiя металургiйної промисловостi", iнженер-економiст 

6) стаж роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "СЕБ БАНК", Заступник Голови Правлiння-керiвник Напрямку фiнансiв, Член Правлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

08.06.2012 безстроково 

9) Опис 

Посадова особа не надала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Повноваження та 

обов'язки визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа отримує 

заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Винагорода в натуральнiй формi не 

передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої 

за виконання своїх обов'язкiв. Особа призначена в зв'язку зi звiльненням попереднього Заступника 

Голови Правлiння, члена Правлiння Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи - 9 рокiв за межами України, 6 

рокiв в Українi. Попереднi посади: ПАТ "СЕБ БАНК", Заступник Голови Правлiння - керiвник 



Напрямку фiнансiв, Член Правлiння. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких 

iнших пiдприємствах. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Коваль Лариса Анатолiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

вища, Мiжнародний iнститут менеджменту, МIМ-Київ, Магiстр Бiзнес Адмiнiстрування, 2001; 

Київський нацiонально-торговельний унiверситет, Факультет товарознавства i органiзацiї торгiвлi, 

1985 

6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Корпоративний та Iнвестицiйний Банк Кредi Агрiколь", головний бухгалтер - начальник 

фiнансового управлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

03.10.2012 безстроково 

9) Опис 

Посадова особа не надала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Повноваження та 

обов'язки визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа отримує 

заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Винагорода в натуральнiй формi не 

передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої 

за виконання своїх обов'язкiв. Рiшенням Спостережної Ради Банку вiд 03 жовтня 2012 року було 

припинено повноваження посадової особи Головного бухгалтера, члена Правлiння Банку Коваль 

Лариси Анатолiївни з переведенням її на посаду Головного бухгалтера - директора Департаменту 

фiнансiв та звiтностi Банку (за згодою сторiн). Часткою в статутному капiталi не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж 

керiвної роботи (рокiв) - 18. Попереднi посади: ПАТ "Корпоративний та Iнвестицiйний Банк Кредi 

Агрiколь", головний бухгалтер - начальник фiнансового управлiння. Посадова особа не працює та 

не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Спостережної Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



Ларссон, Андерс Карл Ерiк 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1967 

5) освіта** 

вища, Школа економiки, Сткогольм, Швецiя, магiстр дiлового адмiнiстрування (ступiнь в галузi 

економiки та дiлового адмiнiстрування), 1991 

6) стаж роботи (років)** 

23 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

"Скандiнавiска Енскiлда Банкен", АБ, Стокгольм, Швецiя, Голова Управлiння взаємовiдносин з 

мiжнародними клiєнтами, пiдроздiл господарського контролю торгових банкiвських послуг СЕБ 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.07.2015 безстроково 

9) Опис 

Посадова особа не надала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Повноваження та 

обов'язки визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа отримує 

заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Винагорода в натуральнiй формi не 

передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої 

за виконання своїх обов'язкiв. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi 

Рiшенням єдиного акцiонера Банку №12 вiд 09 липня 2015 року, згiдно якого було прийнято 

рiшення припинити повноваження попереднього складу Спостережної Ради Банку та обрано 

новий склад. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 

має. Стаж роботи (рокiв) - 23. Попереднi посади: "Скандiнавiска Енскiлда Банкен", АБ, Стокгольм, 

Швецiя, Голова Управлiння взаємовiдносин з мiжнародними клiєнтами, пiдроздiл господарського 

контролю торгових банкiвських послуг СЕБ  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Цiммерман Тiло Лутц  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Франкуфуртська школа фiнансiв та управлiння, 1999 р., диплом з бiзнес менеджементу; 

Унiверситет м. Манчестер, манчестерська бiзнес-школа, 2004 р., магiстр адмiнiстрування бiзнесу 

6) стаж роботи (років)** 



13 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

СЕБ АГ, Франкфурт-на-Майнi, Нiмеччина, Заступник Голови Управлiння взаємовiдносин з 

великими корпоративними клiєнтами 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

07.03.2012 безстроково 

9) Опис 

Посадова особа не надала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Повноваження та 

обов'язки визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм положенням. Винагорода в натуральнiй 

формi не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, 

отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Змiни у персональному складi посадових осiб 

обгрунтованi Рiшенням єдиного акцiонера Банку вiд 07 березня 2012 року, було обрано новий 

персональний склад Спостережної Ради Банку. Рiшенням №9 Загальних зборiв акцiонерiв Банку 

вiд 10.03.2015 року строк повноважень Голови та членiв Спостережної Ради було продовжено на 

наступнi 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має. Стаж роботи (рокiв) - 13 за межами України. Попереднi посади: "СЕБ" АГ, Франкфурт-на-

Майнi, Нiмеччина, Заступник Голови Управлiння взаємовiдносин з великими корпоративними 

клiєнтами. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Аксельссон Пiтер Карл Густав  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

Стокгольмська школа економiки, 2005 р., магiстр бiзнесу та економiки; Факультет права 

Стокгольмського унiверситету, 2005 р., магiстр права 

6) стаж роботи (років)** 

9 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ, Стокгольм, Швецiя, Менеджер проектiв у вiддiлi розвитку 

бiзнесу та стратегiї Групи СЕБ 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

07.03.2012 безстроково 

9) Опис 

Посадова особа не надала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Повноваження та 

обов'язки визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм положенням. Винагорода в натуральнiй 

формi не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, 



отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Змiни у персональному складi посадових осiб 

обгрунтованi Рiшенням єдиного акцiонера Банку вiд 07 березня 2012 року, було обрано новий 

персональний склад Спостережної Ради Банку. Рiшенням №9 Загальних зборiв акцiонерiв Банку 

вiд 10.03.2015 року строк повноважень Голови та членiв Спостережної Ради було продовжено на 

наступнi 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має. Стаж роботи (рокiв) - 9 за межами України. Попереднi посади: Скандiнавiска Енскiлда 

Банкен АБ, Стокгольм, Швецiя, Менеджер проектiв у вiддiлi розвитку бiзнесу та стратегiї Групи 

СЕБ. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Рiнгстроем Ханс Торстен Ейнар 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1948 

5) освіта** 

Унiверситет Лунда, бакалавр фiлософiї, 1974; Унiверситет Гетеборга, Дiлове адмiнiстрування, 

магiстр з дiлового адмiнiстрування, 1981 

6) стаж роботи (років)** 

42 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ, Стокгольм, Швецiя, Керiвник пiдроздiлу СЕБ Азiя 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.07.2015 безстроково 

9) Опис 

Посадова особа не надала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Повноваження та 

обов'язки визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм положенням. Винагорода в натуральнiй 

формi не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, 

отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Обрано до складу Спостередної Ради Банку на пiдставi 

рiшення єдиного акцiонера №12 вiд 09 липня 2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 42 за межами України. 

Попереднi посади Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ, Стокгольм, Швецiя, Керiвник пiдроздiлу 

СЕБ Азiя 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



Хага Магне Йохан 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1945 

5) освіта** 

(Вища) Норвезька Школа Економiки та Дiлового Адмiнiстрування, магiстр з дiлового 

адмiнiстрування (у галузi економiки)  

6) стаж роботи (років)** 

46 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ, Стокгольм, Швецiя, Начальник вiддiлу мiжнародного 

комплаєнсу  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

18.11.2015 безстроково 

9) Опис 

Посадова особа не надала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Повноваження та 

обов'язки визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм положенням. Винагорода в натуральнiй 

формi не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, 

отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Обрано до складу Спостередної Ради Банку на пiдставi 

рiшення єдиного акцiонера №13 вiд 18 листопада 2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 46 за межами України. 

Попереднi посади Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ, Стокгольм, Швецiя, Начальник вiддiлу 

мiжнародного комплаєнсу  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Вiiтала Кiрсi-Марiя  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

вища, Унiверситет мiста Вааса, Фiнляндiя, магiстр економiки та дiлового адмiнiстрування, 2004 р. 

6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

СЕБ АГ, Хельсiнкi, Фiнляндiя, Голова Управлiння оборотним капiталом. 



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2016 Безстроково 

9) Опис 

Посадова особа не надала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Повноваження та 

обов'язки визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм положенням. Винагорода в натуральнiй 

формi не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, 

отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Змiни у персональному складi посадових осiб 

обгрунтованi Рiшенням єдиного акцiонера Банку вiд 25 квiтня 2016 року, було обрано новий 

персональний склад Спостережної Ради Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 18 за межами України. Попереднi 

посади: "СЕБ" АГ, Хельсiнкi, Фiнляндiя, Голова Управлiння оборотним капiталом. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Крiстенссон Карл Йохан Александер  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

вища, Унiверситет Уппсали,1992, бакалавр у галузi дiлового адмiнiстрування та економiки. 

6) стаж роботи (років)** 

28 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

СЕБ АГ, Стокгольм, Швецiя, Голова Мiжнародного пiдроздiлу СЕБ. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2016 безстроково 

9) Опис 

Посадова особа не надала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Повноваження та 

обов'язки визначенi Статутом Товариства та внутрiшнiм положенням. Винагорода в натуральнiй 

формi не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, 

отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Змiни у персональному складi посадових осiб 

обгрунтованi Рiшенням єдиного акцiонера Банку вiд 25 квiтня 2016 року, було обрано новий 

персональний склад Спостережної Ради Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 28, за межами України. Попереднi 

посади: СЕБ, Стокгольм, Швецiя, Голова Мiжнародного пiдроздiлу СЕБ. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



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

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Скандiнавiска Енскiлда 

Банкен АБ (публ) 

[Skandinaviska Enskilda 

Banken AB (publ)] 

0000000000 

10640 Швецiя 

Стокгольм Стокгольм 

Kungstradgardsgat 

250000 100 250000 250000 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього 250000 100 100 250000 0 0 0 

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

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
20.04.2016 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Розгляд та затвердження звiту Спостережної 

ради Банку за 2015 рiк. 2. Розгляд та затвердження звiту Правлiння Банку за 2015 рiк. 3. Розподiл 

прибутку i збиткiв Банку за 2015 рiк. 4. Перспективи та напрямки розвитку Банку у 2015 роцi. 5. 

Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2015 рiк, аудиторського висновку i заходiв за 

результатами розгляду висновкiв зовнiшньої аудиторської фiрми. Особи, що подавали пропозицiї до 

перелiку питань порядку денного: єдиний акцiонер Скандинавiска Енскiлда Банкен АБ (публ) в особi 

уповноважених представникiв. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Затвердити Звiт 

Спостережної Ради Банку за 2015 рiк. 2. Затвердити Звiт Правлiння Банку за 2015 рiк. 3. Затвердити 

фiнансову звiтнiсть Банку за 2015 рiк, складену за Мiжнародними Стандартами Фiнансової Звiтностi, 

з чистим прибутком 67 812 642,48 гривень. Сума сформованих резервiв для вiдшкодування можливих 

втрат за активними банкiвськими операцiями згiдно Нацiональних Стандартiв Фiнансової Звiтностi та 

Постанови Правлiння Нацiонального банку України № 23 вiд 25.01.2012 року (зi змiнами та 

доповненнями) станом на 31.12.2015 р. склала 79 529,66 грн. Прибуток Банку за 2015 рiк, за 

вирахуванням вищевказаної суми сформованих резервiв для вiдшкодування можливих втрат за 

активними банкiвськими операцiями, складає 67 892 172,14 гривень i розподiляється наступним 

чином: 5% прибутку, що складає 3 394 608,61 гривень, направити до резервного фонду (капiталу) 

Банку, а iншi 64 497 563,53 гривень - направити на розвиток Банку. 4. Затвердити перспективи та 

напрямки розвитку Банку у 2016 роцi. 5. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 2015 рiк, 

аудиторський висновок до неї, рекомендацiї i заходи за результатами розгляду висновкiв зовнiшньої 

аудиторської фiрми.  

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
25.04.2016 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рiшення про вiдкликання та 

припинення повноважень членiв Спостережної ради Банку. 2. Обрання (призначення) членiв 

Спостережної ради Банку. 3. Пiдтвердження повноважень членiв Спостережної ради банку. Особи, що 

подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: єдиний акцiонер Скандинавiска Енскiлда 

Банкен АБ (публ) в особi уповноваженого пiдписанта Кеннета Берглунда та уповноваженого 

пiдписанта Олофа Кайердта. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Вiдповiдно до чинного 

законодавства України та Статуту Банку вiдкликати та припинити повноваження членiв Спостережної 

ради Банку - Май-Брiтт Крейсiр та Нiльса Магнуса Лiльї. 2. Обрати (призначити) Кiрсi Марiя Вiiтала 

та Карла Йохана Александера Крiстенссона членами Спостережної ради Банку. 3.Пiдтвердити 

повноваження членiв Спостережної ради Банку у наступному складi: Андерс Ларссон -Голова 

Спостережної ради, Пiтер Карл Густав Аксельссон - член Спостережної ради, Кiрсi Марiя Вiiтала - 

член Спостережної ради, Карл Йохан Александер Крiстенссон - член Спостережної ради, Тiло Лутц 

Цiммерманн - член Спостережної ради, Ханс Рiнгстроем - член Спостережної ради, Хага Магне Йохан 

- член Спостережної ради Банку. 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
10.05.2016 



Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рiшення про припинення 

провадження Банком депозитарної дiяльностi депозитарної установи. 2. Прийняття рiшення про 

визначення дати початку припинення дiяльностi та дати припинення депозитарної дiяльностi 

депозитарної установи. 3. Прийняття рiшення про визначення уповноваженого на зберiгання. 4. 

Прийняття рiшення про здiйснення усiх дiй, повязаних з припинення провадження Банком 

депозитарної дiяльностi депозитарної установи та анулюванням Лiцензiї на здiйснення депозитарної 

дiяльностi депозитарної установи. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку 

денного: єдиний акцiонер Скандинавiска Енскiлда Банкен АБ (публ) в особi уповноваженого 

пiдписанта Кеннета Берглунда та уповноваженого пiдписанта Олофа Кайердта. Результати розгляду 

питань порядку денного: 1. Вiдповiдно до чинного законодавства України, припинити провадження 

Банком депозитарної дiяльностi депозитарної установи.2. Вiдповiдно до чинного законодавства 

України, визначити: Датою початку припинення дiяльностi - дату прийняття цього рiшення; Датою 

припинення депозитарної дiяльностi депозитарної установи - 11 липня 2016 року.3. Визначити особу, 

уповноважену на зберiгання, яка надалi забезпечить облiк та обслуговування прав на цiннi папери 

Депонентiв, що в установленому порядку не закриють свої рахунки у цiнних паперах у Банку на дату 

припинення дiяльностi, - Центральний депозитарiй цiнних паперiв. 4. Здiйснити усi дiї, передбаченi 

чинним законодавством України, пов'язанi iз припиненням провадження Банком депозитарної 

дiяльностi депозитарної установи та анулюванням Лiцензiї на здiйснення депозитарної дiяльностi 

депозитарної установи. 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
16.11.2016 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рiшення про внесення змiн до 

Статуту Банку шляхом затвердження його нової редакцiї та визначення особи, уповноваженої 

пiдписувати Статут Банку в новiй редакцiї. 2. Про затвердження положень про Загальнi збори 

акцiонерiв Банку, Спостережну раду Банку, Правлiння Банку у нових редакцiях. Особи, що подавали 

пропозицiї до перелiку питань порядку денного: єдиний акцiонер Скандинавiска Енскiлда Банкен АБ 

(публ) в особi уповноваженого пiдписанта Кеннета Берглунда та уповноваженого пiдписанта Олофа 

Кайердта Результати розгляду питань порядку денного: 1. Внести змiни до Статуту Банку шляхом 

затвердження його нової редакцiї; Надати повноваження Головi Правлiння Банку Нiльсу Леннарту 

Крiстiану Андерссону пiдписати Статут Банку в новiй редакцiї, а також вжити необхiдних заходiв 

(зокрема, шляхом видачi вiдповiдних довiреностей) для погодження Статуту Нацiональним банком 

України та його державної реєстрацiї державним реєстратором. 2. Затвердити положення про Загальнi 

збори акцiонерiв Банку, Спостережну раду Банку, Правлiння Банку у нових редакцiях; Надати 

повноваження Головi Правлiння Банку Нiльсу Леннарту Крiстiану Андерссону пiдписати 

вищезазначенi положення.  

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

н/д 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

н/д 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +380445910400 

Факс +380444825214 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть 

Опис Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiонування 

системи депозитарного облiку цiнних паперiв. Центральний 

депозитарiй веде депозитарний облiк всiх емiсiйних цiнних паперiв, 

крiм тих, облiк яких веде Нацiональний банк України вiдповiдно до 

компетенцiї, визначеної Законом «Про депозитарну систему України». 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Нацiональний банк України (Центральна розрахункова палата 

Нацiонального банку України) 

Організаційно-правова форма Філія (інший відокремлений підрозділ)  

Код за ЄДРПОУ 21684221 

Місцезнаходження 03028 Україна м. Київ Голосiївський м.Київ просп. Науки, буд. 7 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

н/д 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

н/д 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +380445273977 

Факс +380445273153 

Вид діяльності Депозитарна та клiрингова дiяльнiсть 

Опис Ведення рахункiв в цiнних паперах, зберiгання та облiк цiнних 

паперiв, обслуговування операцiй на рахунках в цiнних паперах 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Українська 

страхова група" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30859524 

Місцезнаходження 03038 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ Федорова Iвана, буд. 

32, лiт. А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №500315 

Назва державного органу, що видав Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України  



ліцензію або інший документ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2010 

Міжміський код та телефон +380442066545 

Факс +380442066545 

Вид діяльності Добровiльне медичне страхування 

Опис Добровiльне медичне страхування 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПКФ 

АУДИТ ФIНАНСИ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 34619277 

Місцезнаходження 01054 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ О. Гончара, буд. 41 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

3886 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.10.2006 

Міжміський код та телефон +380445012531  

Факс +380445012531  

Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Аудиторськi послуги. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.08.2012 152/1/2012 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000060917 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
1000 250000 250000000 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Торгiвля акцiями емiтента у 2016 роцi не 

здiйснювалася.У звiтному перiодi додатковий випуск акцiй не здiйснювався. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля 

цiнними паперами емiтента: торгiвля на зовнiшнiх ринках не здiйснювалася. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах: акцiї емiтента включено до Бiржового Списку Фондової Бiржi «ПФТС» без включення до бiржового реєстру, 

акцiї в лiстингу не знаходяться. 

  



XI. Опис бізнесу 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" є правонаступником 

Публiчного акцiонерного товариства "АКЦЕПТ БАНК", створеного на пiдставi рiшення 

Установчих зборiв засновникiв вiд 30 квiтня 2010 року (Протокол № 1), зареєстрованого в 

Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв 18 сiчня 2011 року та 

внесеного Нацiональним банком України до Державного реєстру банкiв 19 сiчня 2011 року 

(Реєстрацiйний № 336). Суттєвих подiй в 2011 роцi не вiдбувалось. 07 березня 2012 року 100 % 

статутного капiтала ПАТ "АКЦЕПТ БАНК" набула Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

("Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ" (публ)), 07 березня 2012 року єдиним акцiонером Банку було 

прийнято рiшення про змiну найменування Банку на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК", а також про затвердження нової юридичної адреси Банку - 

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайлiвська, 7. 17 липня 2012 року єдиним акцiонером Банку було 

прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку на 130 млн. грн до 250 млн грн 

шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй за рахунок додаткових внескiв, 06 вересня 2012 

року акцiї додаткової емiсiї були зарахованi на рахунок Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

("Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ" (публ) у зберiгача, а 13 вересня 2012 року рiшенням єдиного 

акцiонера Банку було затверджено результати закритого (приватного) розмiщення акцiй 

додаткової емiсiї та затверджено вiдповiднi змiни до статуту Банку. У зв'язку iз зазначеними 

дiями, 19 жовтня Нацiональним банком України було погоджено нову редакцiю статуту Банку, яку 

було зареєстровано державним реєстратором Шевченкiвської в мiстi Києвi державної 

адмiнiстрацiї 29 жовтня 2012 року. Рiшенням Єдиного акцiонера Банку № 5 було затверджено 

нову редакцiю статуту Банку, яку було погоджено Нацiональним банком України 17.05.2013 року 

та зареєстровано державним реєстратором Вiддiлу державної реєстрацiї юридичних осiб та 

фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвського району реєстрацiйної служби Головного управлiння 

юстицiї у м. Києвi 20.05.2013 року. Згодом, у зв'язку зi змiнами в законодавствi, що викликали 

перерозподiл повноважень мiж органами управлiння Банком, Рiшенням Єдиного акцiонера Банку 

№11 вiд 25.05.2015 року було затверджено нову редакцiю статуту Банку, яку було погоджено 

Нацiональним банком України 07.07.2015 року та зареєстровано державним реєстратором Вiддiлу 

державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвського району 

реєстрацiйної служби Головного управлiння юстицiї у м. Києвi 30.07.2015 року. Рiшенням 

Єдиного акцiонера Банку №18 вiд 16.11.2016 року, у зв'язку iз необхiднiстю приведення 

установчих документiв у вiдповiднiсть до змiн у законодавствi, було затверджено нову редакцiю 

статуту Банку, яку було погоджено Нацiональним банком України 19.12.2016 року та 

зареєстровано державним реєстратором Карташовою А.С. 

  

Згiдно чинної редакцiї статуту Банку органами управлiння Банком є: Загальнi збори акцiонерiв 

(вищий орган управлiння, що здiйснює загальне керiвництво дiяльнiстю Банку), Спостережна рада 

(орган управлiння, що здiйснює захист прав акцiонерiв Банку та контролює i регулює дiяльнiсть 

Правлiння), Правлiння (колегiальний виконавчий орган управлiння Банку) на чолi з Головою 

Правлiння. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку здiйснює Служба 

внутрiшнього аудиту. 

 

В органiзацiйно-правовiй структурi Банку вiдбулися змiни: Управлiння ризик-контролю 

безпосередньо пiдпорядковується Заступнику Голови Правлiння – Керiвниковi Напрямку фiнансiв 

Голови Правлiння. Згiдно органiзацiйної структури Банку, що була затверджена Протоколом 

засiдання Спостережної ради №6 вiд 08.07.2015 року, було визначено, що Управлiння Ризик-

контролю пiдзвiтне Спостережнiй радi Банку та безпосередньо пiдпорядковується Заступнику 

Голови Правлiння – Керiвниковi Напрямку фiнансiв. 

Згiдно чинної органiзацiйно-правової структури Банку, Головi Правлiння пiдпорядковуються 

Напрямок корпоративних клiєнтiв (Департамент корпоративних клiєнтiв), Департамент кредитiв, 

Напрямок пiдтримуючих пiдроздiлiв (Секретарiат, Департамент банкiвської безпеки, Юридичний 



департамент), Напрямок пiдтримки бiзнес-пiдроздiлiв, Департамент по роботi з персоналом, 

Служба охорони працi. Першому заступнику Голови Правлiння, Директору департаменту 

казначейства та фiнансових ринкiв пiдпорядковуються наступнi департаменти: Департамент 

казначейства та фiнансових ринкiв, Управлiння фiнансового монiторингу (яке з 2016 року входить 

до новоствореного Департаменту комплаєнсу та фiнансового монiторингу). В безпосередньому 

пiдпорядкуваннi Заступнику Голови Правлiння - Керiвнику напрямку фiнансiв 

пiдпорядковуваються Управлiння ризик - контролю та пiдроздiли Напрямку фiнансiв 

(Департамент планування та фiнансового аналiзу, Департамент фiнансiв та звiтностi та 

управлiння, що пiдпорядковувались останньому). 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 61. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом: немає. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 

немає. 

Фонд оплати працi:21 333,0 тис.грн. 

Протягом 2016 року фонд оплати працi зрiс на 11%. 

Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв 

операцiйним потребам емiтента: згiдно корпоративного тренiнг-плану. 

  

Емiтент не належить до жодних об'єднань пiдприємств. 

  

Емiтент не здiйснює спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

  

Протягом 2016 року Банком не було отримано жодної пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх 

осiб. 

  

Нижче наведеноосновнi положення облiкової полiтики Банку.  

Загальнi принципи, що складають облiкову полiтику Банку i є основою для однакового розумiння 

та пiдходiв при вiдображеннi операцiй у бухгалтерському облiку, наступнi: 

безперервнiсть дiяльностi, нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат, повне висвiтлення, 

превалювання сутностi над формою, автономнiсть, обачнiсть,послiдовнiсть, достовiрне 

представлення, нейтральнiсть. Облiк, ґрунтуючись на зазначених принципах, має забезпечити 

одержання достовiрної, якiсної, своєчасної та доступної для розумiння iнформацiї з метою 

прийняття її користувачами вiдповiдних рiшень. 

 

1. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання», 

МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» 

Фiнансовий iнструмент – будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового активу 

в одного суб’єкта господарювання i фiнансового зобов’язання або iнструмента власного капiталу 

iншого суб’єкта господарювання. 

Банк класифiкує фiнансовi iнструменти за такими категорiями: фiнансовi активи та фiнансовi 

зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, 

кредити та дебiторська заборгованiсть, фiнансовi активи, наявнi для продажу, фiнансовi активи, 

що утримуються до погашення, фiнансовi iнвестицiї, похiднi фiнансовi iнструменти, кредиторська 

заборгованiсть за операцiями з фiнансовими iнструментами, клiєнтами банку, кошти в 

розрахунках, iнструменти власного капiталу, iншi фiнансовi зобов’язання, забезпечення, 

непередбаченi забезпечення, доходи майбутнiх перiодiв, тощо. 

Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю 

залежно вiд їх класифiкацiї. Нижче описано цi методи оцiнки. 



Первiсна оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Банк здiйснює їх 

оцiнку за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання 

або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання (крiм iнвестицiй в асоцiйованi та 

дочiрнi компанiї) з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. 

Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передавання 

зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Справедливою вартiстю 

фiнансового iнструменту пiд час первiсного визнання є цiна операцiї (тобто справедлива вартiсть 

наданих або отриманих коштiв). Справедлива вартiсть визначається за прiоритетом:  

I. Ринкова цiна – є активний ринок => при вiдсутностi активного ринку =>  

II. Методи оцiнки => при вiдсутностi активного ринку та методiв оцiнки ==>  

III. Собiвартiсть за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Отже, справедливу вартiсть 

можна визначити для всiх фiнансових активiв/зобов’язань. 

Методи та припущення, використанi при визначеннi справедливої вартостi: 

Справедлива вартiсть являє собою поточну цiну пропозицiї для фiнансових активiв та цiну попиту 

для фiнансових зобов’язань, що котируються на активному ринку. При визначеннi справедливої 

вартостi активу або зобов’язання, Банк використовує спостережнi ринковi данi там, де це 

можливо. Якщо справедлива вартiсть активу або зобов’язання не може бути прямо визначена 

шляхом спостереження, Банк використовує методики оцiнювання, якi максимiзують використання 

доречних спостережуваних даних та мiнiмiзує використання неспостережних даних. Для 

визначення справедливої вартостi певних фiнансових iнструментiв, щодо яких вiдсутня 

iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методики оцiнки, як 

модель дисконтування грошових потокiв, оцiночнi моделi, що базуються на даних про останнi 

угоди, здiйсненi мiж непов’язаними сторонами, або аналiз фiнансової iнформацiї про об’єкти 

iнвестування. Застосування методик оцiнки може вимагати припущень, що не пiдкрiпленi 

ринковими даними та враховують професiйнi судження, експертний досвiд фахiвцiв Банку. 

У цiй фiнансовiй звiтностi iнформацiя розкривається у тих випадках, коли замiна будь-якого 

такого припущення можливим альтернативним варiантом може призвести до суттєвої змiни суми 

прибутку, доходiв, загальної суми активiв чи зобов’язань. 

 

2. Знецiнення фiнансових активiв МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» 

Збитки вiд знецiнення визнаються у прибутку чи збитку за рiк по мiрi їх виникнення у результатi 

однiєї або декiлькох подiй («збиткових подiй»), що вiдбулись пiсля початкового визнання 

фiнансового активу i чинять вплив на суму або строки оцiночних грошових потокiв, якi пов’язанi з 

фiнансовим активом або групою фiнансових активiв, якщо цi збитки можна достовiрно оцiнити.  

Банк здiйснює аналiз доказiв, що свiдчать про зменшення корисностi фiнансового активу або 

групи фiнансових активiв, на кожну дату балансу в порядку, визначеному власними методиками i 

процедурами, розробленими вiдповiдно до МСФЗ. 

Нижче перелiченi iншi основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть об’єктивних 

ознак збитку вiд знецiнення: 

а) значнi фiнансовi труднощi контрагента;  

б) порушення умов контракту;  

в) надання концесiї, яку позикодавець не розглядав би за iнших умов; 

г) стає можливим оголошення позичальником банкрутства; 

д) зникнення активного ринку у зв’язку з фiнансовими труднощами позичальника/емiтента; 

є) данi спостережень, що свiдчать про зменшення попередньо оцiнених майбутнiх грошових 

потокiв вiд використання фiнансового активу. 

Банк спочатку визначає наявнiсть об’єктивних доказiв зменшення корисностi окремо для кожного 

фiнансового активу, що оцiнюється на iндивiдуальнiй основi. Банк уключає фiнансовий актив до 

групи фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику й оцiнює його на 

портфельнiй основi, якщо немає доказiв зменшення корисностi для окремо оцiненого фiнансового 

активу (незалежно вiд його суттєвостi). Банк здiйснює портфельну оцiнку майбутнiх грошових 

потокiв у групi фiнансових активiв з метою визначення зменшення корисностi на основi досвiду 



фактичних збиткiв за минулий перiод для активiв з характеристикою кредитних ризикiв, подiбною 

до характеристики цiєї групи. Банк виключає з оцiнки на портфельнiй основi окремi фiнансовi 

активи, за якими визнаються збитки вiд зменшення корисностi, i в подальшому оцiнюють їх на 

iндивiдуальнiй основi. 

Збитки вiд знецiнення завжди визнаються шляхом створення резерву у сумi, необхiднiй для 

зменшення балансової вартостi активу до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв (без 

урахування майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за первiсною 

ефективною процентною ставкою для даного активу. Розрахунок поточної вартостi оцiночних 

майбутнiх грошових потокiв забезпеченого заставою фiнансового активу вiдображає грошовi 

потоки, що можуть виникнути у результатi звернення стягнення на предмет застави за 

вирахуванням витрат на отримання та продаж застави незалежно вiд ступеня ймовiрностi 

звернення стягнення на предмет застави. 

Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення активу зменшується i це зменшення може 

бути об’єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення 

(наприклад, через пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), то визнаний ранiше збиток вiд 

знецiнення сторнується шляхом коригування рахунку резерву. Сума зменшення вiдображається у 

прибутку чи збитку за рiк. 

Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд 

знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування активу та пiсля 

визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум кредитується на рахунок 

вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення у прибутку чи збитку за рiк. 

 

3. Припинення визнання фiнансових iнструментiв.  

Банк припиняє визнавати фiнансовi активи, коли (а) активи погашенi або права на отримання 

грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть, або (б) Банк передав права на 

отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклав угоду про передачу, i при цьому (i) 

також передав в основному всi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням активами, або (ii) Банк не 

передав та не залишив в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинив здiйснювати 

контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi 

повнiстю продати актив непов’язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень на перепродаж. 

Банк передає фiнансовий актив, якщо вiн передає контрактнi права на одержання грошових 

потокiв або зберiгає права на одержання грошових потокiв, але бере на себе зобов’язання сплатити 

грошовi потоки одному чи кiльком одержувачам.  

Якщо передача не квалiфiкується як припинення визнання через те, що Банк зберiгає в основному 

усi ризики та винагороди вiд володiння, фiнансовий актив продовжується визнаватися, також 

визнається зобов’язання за отримане вiдшкодування. 

Якщо Банк анi передає, анi зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння, та 

зберiгає контроль, то продовжується визнання переданого фiнансового активу у межах його 

подальшої участi у фiнансовому активi, тобто в межах його доступностi змiнам вартостi 

переданого активу.  

Припинення визнання фiнансового зобов’язання, коли фiнансове зобов’язання припиняється, 

тобто, якщо заборгованiсть погашено, анульовано або строк її дiї закiнчується. 

Обмiн борговими iнструментами на суттєво вiдмiнних умовах облiковується як погашення 

первiсного фiнансового зобов’язання та визнання нового фiнансового зобов’язання. Банк визначає 

суттєво вiдмiнними такi умови, вiдповiдно до яких чиста вартiсть теперiшнiх грошових потокiв за 

новими умовами, дисконтована iз застосуванням первiсної ефективної ставки вiдсотка (для 

фiнансового зобов’язання з плаваючою процентною ставкою – ефективної ставки вiдсотка, що 

була розрахована пiд час останньої змiни номiнальної процентної ставки), вiдрiзняється 

щонайменше на 10% вiд дисконтованої теперiшньої вартостi грошових потокiв, що залишилися до 

строку погашення первiсного фiнансового зобов’язання. 

Банк вiдображає будь-якi витрати або винагороди як iншi операцiйнi доходи або витрати на 

погашення, якщо обмiн борговими фiнансовими зобов’язаннями або змiна умов за фiнансовим 

зобов’язанням вiдображається в бухгалтерському облiку як погашення первiсного фiнансового 



зобов’язання та визнання нового фiнансового зобов’язання. 

Банк коригує балансову вартiсть фiнансового зобов’язання на будь-якi витрати та винагороди за 

ним i здiйснює їх амортизацiю за ефективною ставкою вiдсотка з урахуванням змiнених грошових 

потокiв, якщо обмiн борговими фiнансовими зобов’язаннями або змiна умов за ними не 

вiдображається в бухгалтерському облiку як погашення. 

 

4. Грошовi кошти та їх еквiваленти.  

Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi можна конвертувати у вiдому суму 

готiвки за першою вимогою i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Грошовi кошти 

та їх еквiваленти включають залишки на рахунках в Нацiональному банку України (далi – НБУ), 

якi не є обмеженими для використання, депозитнi сертифiкати НБУ та всi розмiщення коштiв на 

мiжбанкiвському ринку з первiсним строком погашення не бiльше трьох мiсяцiв. Усi грошовi 

кошти, використання яких будь-яким чином є обмеженим, не включаються до складу грошових 

коштiв та їх еквiвалентiв. В окремих випадках це може бути грошове покриття, розмiщене в 

iншому банку з метою формування страхового фонду або забезпечення окремих операцiй; грошовi 

кошти дочiрнього пiдприємства, яке дiє в країнi з певними обмеженнями щодо обмiну валют або 

репатрiацiї прибутку, якi можуть бути недоступнi для використання материнським банком або 

iншими дочiрнiми установами групи;залишки за розрахунками з валютною бiржею; залишки на 

кореспондентських рахунках в iноземних банках, що розмiщенi за дорученням клiєнтiв, i банк не 

має права використовувати їх для фiнансування власних операцiй, тощо. Кошти, щодо яких 

iснують обмеження стосовно їх використання виключаються з грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

та вiдображаються у статтi «Iншi фiнансовi активи». Грошовi кошти та їх еквiваленти 

облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка. 

 

5. Обов’язковi резерви на рахунках в НБУ  

Вiдображаються за амортизованою вартiстю i представляють собою кошти, розмiщенi на 

окремому рахунку в НБУ, якi не призначенi для фiнансування щоденних операцiй Банку. 

Вiдповiдно, вони виключаються зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей складання 

звiту про рух грошових коштiв. Банки України резервують i зберiгають кошти обов’язкових 

резервiв на кореспондентському рахунку банку в НБУ згiдно з установленими нормативами на 

вiдповiдний перiод утримання. 

 

6. Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 

МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка» 

Банк оцiнює наданi кредити, розмiщенi (депозити) пiд час первiсного визнання за справедливою 

вартiстю, уключаючи витрати на операцiю та iншi платежi, що пов’язанi з iнiцiюванням кредитiв. 

Банк вiдображає в бухгалтерському облiку витрати на операцiю та iншi платежi, що безпосередньо 

пов’язанi з визнанням фiнансового iнструменту, на рахунках дисконту (премiї) за цим фiнансовим 

iнструментом. Банк оцiнює кредити, депозити, дебiторську заборгованiсть пiсля первiсного 

визнання за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка. 

 

7. Кошти в iнших банках МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка»  

Заборгованiсть iнших банкiв облiковується тодi, коли Банк надає банкам-контрагентам грошовi 

кошти, якi пiдлягають погашенню на встановлену чи визначену дату; при цьому Банк не має 

намiру здiйснювати торговi операцiї з дебiторською заборгованiстю, що виникає. Ця дебiторська 

заборгованiсть не пов’язана з похiдними фiнансовими iнструментами та не має ринкових 

котирувань. Заборгованiсть iнших банкiв облiковується за амортизованою вартiстю з 

використанням ефективної ставки вiдсотка. 

 

8. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання», МСБО 39 

«Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка»  

Кредити та аванси клiєнтам облiковуються, коли Банк надає грошовi кошти клiєнтам з метою 

придбання або створення дебiторської заборгованостi, яка не пов’язана з похiдними фiнансовими 



iнструментами, не котирується на вiдкритому ринку та має бути погашена на встановлену чи 

визначену дату; при цьому Банк не має намiру здiйснювати торговi операцiї з цiєю дебiторською 

заборгованiстю. Кредити та аванси клiєнтам облiковуються за амортизованою вартiстю з 

використанням ефективної ставки вiдсотка. 

 

9. Фiнансовi активи, утримуванi для продажу МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття 

iнформацiї» 

Фiнансовi активи, в портфелi Банку на продаж – це непохiднi фiнансовi активи, визначенi як 

наявнi для продажу i не класифiкованi як: кредити/позики та дебiторська заборгованiсть; 

утримуванi до погашення; фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток. 

Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою 

вартiстю, i при цьому прибутки та збитки визнаються в iншому сукупному доходi (за винятком 

збиткiв вiд зменшення корисностi i прибуткiв та збиткiв вiд курсових рiзниць) до моменту 

припинення визнання iнвестицiї або зменшення її корисностi. У цьому випадку кумулятивний 

прибуток або збиток, що ранiше був вiдображений в iншому сукупному доходi, 

перекласифiковується до категорiї прибутку або збитку. При цьому проценти, що визнаються за 

методом ефективного вiдсотка, вiдображаються у складi прибутку або збитку. 

 

10. Договори продажу (купiвлi) цiнних паперiв iз зобов’язанням зворотного викупу (продажу) 

МСФЗ 7«Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» 

Звичайна операцiя репо – це «позика» або продаж цiнного паперу(далi по тексту ЦП), вiд сторони, 

яка передає, сторонi, яка отримує, з контрактним зобов’язанням викупити той самий тип та 

кiлькiсть ЦП на майбутню дату за визначеною цiною у тiєї ж сторони, яка отримує. I навпаки, 

«операцiя зворотного репо» – це купiвля ЦП з майбутнiм зобов’язанням його перепродати. 

Банк вiдображає операцiї з купiвлi (продажу) ЦП iз зворотним їх продажем (купiвлею) за 

фiксованою цiною з одним i тим самим контрагентом як операцiї репо незалежно вiд того, одним 

чи кiлькома договорами оформленi такi операцiї. 

Якщо Банк є стороною, яка передає, ЦП залишаються на балансi, а зобов’язання викупу також 

визнається на балансi як зобов’язання (депозит). Якщо Банк є стороною, що отримує, зворотне 

репо облiковується шляхом визнання на балансi лише вимоги (позики) до сторони, яка передає (а 

не ЦП), зафiксованих за цiною перепродажу. Дохiд вiд операцiї, тобто рiзниця мiж цiною продажу 

та викупу, облiковується на рахунку прибуткiв та збиткiв за методом нарахування. 

 

11. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання», 

МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або 

обумовленими платежами та фiксованим строком погашення, якi Банк має намiр i можливiсть 

утримувати їх до строку погашення, за винятком: тих, якi пiсля первiсного визнання визначаються 

як оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; тих, якi визначенi як наявнi 

для продажу, та тих, якi вiдповiдають визначенню кредитiв та дебiторської заборгованостi. Банк 

оцiнює фiнансовi активи, утримуванi до погашення пiсля первiсного визнання за амортизованою 

собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка. 

 

12. Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та 

спiльнi пiдприємства» 

Банк вiдображає в бухгалтерському облiку iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї пiд час 

первiсного придбання за собiвартiстю. Витрати на операцiї, пов’язанi з придбанням iнвестицiї, 

вiдображаються за рахунками витрат на дату їх здiйснення. 

Пiсля первiсного визнання дату балансу Банк збiльшує або зменшує балансову вартiсть iнвестицiї 

на його частку в чистому прибутку (збитку) асоцiйованої компанiї i визнає доходи (витрати) вiд 

участi капiталi. Банк коригує балансову вартiсть iнвестицiї у разi змiн, що виникли в iнших 

сукупних доходах асоцiйованої компанiї протягом звiтного перiоду, пропорцiйно його частки i 



визнає їх в iншому сукупному доходi. Балансова вартiсть iнвестицiй в асоцiйованi компанiї, якi 

облiковуються за методом участi в капiталi, зменшується на суму визнаних дивiдендiв вiд об’єкта 

iнвестування. 

 

13. Iнвестицiйна нерухомiсть МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» 

Iнвестицiйна нерухомiсть – земля чи будiвлi, утримуванi у власностi з метою отримання орендних 

платежiв або збiльшення вартостi капiталу, а не для використання самим Банком, який може 

володiти iнвестицiйною нерухомiстю або утримувати її згiдно угоди про фiнансову оренду. 

Операцiйна оренда визначається як iнвестицiйна нерухомiсть, якщо орендар використовує модель 

оцiнки за справедливою вартiстю. 

Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. 

Орендар визнає iнвестицiйну нерухомiсть за договором оренди за нижчою з сум: поточної вартостi 

мiнiмальних орендних платежiв та справедливої вартостi нерухомостi. 

Iнвестицiйна нерухомiсть, яка облiковується за собiвартiстю, зменшує свою кориснiсть, якщо її 

балансова вартiсть перевищує суму її вiдшкодування. Банк розкриває узгодження балансової 

вартостi iнвестицiйної нерухомостi на початок та на кiнець перiоду (але не за попереднiй перiод), а 

також її справедливу вартiсть. Продаж, вибуття чи змiна у використаннi iнвестицiйної нерухомостi 

вимагають припинення визнання, i вона вилучається з балансу. 

Доходи вiд надання iнвестицiйної нерухомостi в оренду розкриваються наступним чином: прямi 

операцiйнi витрати, що виникають вiд iнвестицiйної нерухомостi подiляються на такi, що 

генерують дохiд та такi, що не генерують дохiд. 

14. Гудвiл МСБО 38 «Нематерiальнi активи» 

Гудвiл, набутий у результатi операцiй з об’єднання бiзнесу, первiсно вiдображається в сумi, що 

дорiвнює перевищенню суми переданої винагороди над чистими iдентифiкованими активами та 

зобов’язаннями, що придбаваються. Гудвiл, що виникає пiд час придбання дочiрнiх компанiй, 

вiдображається в складi нематерiальних активiв. Гудвiл, що виникає пiд час придбання 

асоцiйованих компанiй, вiдображається в складi iнвестицiй в асоцiйованi компанiї. Пiсля 

первiсного визнання гудвiл вiдображається за первiсною вартiстю за вирахуванням накопичених 

збиткiв вiд знецiнення. Гудвiл аналiзується на предмет знецiнення щорiчно або частiше, якщо 

певнi подiї або змiна обставин свiдчать про можливе знецiнення балансової вартостi. Знецiнення 

гудвiлу визначається шляхом оцiнки вартостi вiдшкодування пiдроздiлу або групи пiдроздiлiв, що 

генерують грошовi потоки, на якi було вiднесено гудвiл. Збиток вiд знецiнення гудвiлу визнається, 

якщо вартiсть вiдшкодування пiдроздiлу (групи пiдроздiлiв), що генерують грошовi потоки, є 

меншою, нiж його балансова вартiсть. Збитки вiд знецiнення гудвiлу не вiдновлюються в 

майбутньому.  

15. Основнi засоби, амортизацiя МСБО 16 «Основнi засоби» 

Придбанi (створенi) основнi засоби визнаються за первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання 

подальший облiк основних засобiв, окрiм будинкiв, споруд i передавальних пристроїв, 

здiйснюється за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та 

накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Переоцiнка будинкiв, споруд i передавальних пристроїв здiйснюється, якщо залишкова вартiсть 

об’єкта вiдрiзняється бiльш нiж на 15% вiд його справедливої вартостi на дату складання балансу. 

Переоцiнка основних засобiв проводиться за рiшенням Правлiння Банку та узгоджується з 

Управлiнням фiнансiв Групи СЕБ. Подальший облiк будинкiв, споруд i передавальних пристроїв 

здiйснюється за переоцiненою вартiстю (справедливою вартiстю) за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об’єкта основних засобiв у придатному для 

використання станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд його 

використання, включаються до складу витрат звiтного перiоду i не впливають на його залишкову 

вартiсть. 

Облiк витрат, пов’язаних iз полiпшенням основних засобiв, здiйснюється за рахунками облiку 

капiтальних iнвестицiй. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, 

пов’язаних iз полiпшенням об’єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, 



реконструкцiя тощо), у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно 

очiкуванi вiд використання цього об’єкта. 

Амортизацiя. Амортизацiя основних засобiв розраховується лiнiйним методом з метою 

рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх 

корисного використання (експлуатацiї) за наступними нормами: 

Персональнi комп’ютери, ноутбуки - 3 

Телефони, факси, копiювальнi апарати - 3 

Сервери, програмно-технiчнi комплекси, мережеве обладнання, термiнали - 5 

Офiсне обладнання, меблi - 5 

Iншi основнi засоби - 5 

Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Банк отримав би у теперiшнiй момент вiд 

продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї 

даного активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку 

корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строк їх корисного використання 

переглядаються, та, за необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату.  

16. Нематерiальнi активи, амортизацiя МСБО 38 «Нематерiальнi активи» 

Нематерiальнi активи Банку мають кiнцевий термiн використання та включають переважно 

капiталiзоване програмне забезпечення. 

Придбанi лiцензiї на комп’ютерне програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат, 

понесених на придбання та введення в експлуатацiю програмного забезпечення. 

Амортизацiя. Амортизацiя нематерiальних активiв розраховується лiнiйним методом з метою 

рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх 

експлуатацiї за наступними нормами: 

Лiцензiї на право проведення дiяльностi - 10 

Програмне забезпечення, авторськi права та сумiжнi з ним права (лiцензiї та права використання 

комп’ютерних програм, систем, баз даних, тощо) - 5 

 

17. Оперативний лiзинг(оренда) за яким банк виступає лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем 

МСБО 17 «Оренда» 

У випадках, коли Банк виступає орендарем в рамках оренди, за якою всi ризики та вигоди, 

притаманнi володiнню активом, не передаються орендодавцем Банку загальна сума орендних 

платежiв включається до прибутку або збитку рiвними частинами протягом строку оренди. Якщо 

активи надаються в оперативну оренду, оренднi платежi, що пiдлягають отриманню, визнаються 

як оренднi доходи рiвними частинами протягом строку оренди. 

 

18. Фiнансовий лiзинг(оренда) за яким банк виступає лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем 

МСБО 17 «Оренда» 

Банк як орендодавець вiдображає дебiторську заборгованiсть за орендними платежами в сумi, що 

дорiвнює чистим iнвестицiям в лiзинг, починаючи з дати початку строку лiзингу. Первiснi прямi 

витрати включаються до складу первiсної оцiнки заборгованостi за лiзингом. Отриманi оренднi 

платежi розподiляються на амортизацiйну складову, яка не визнається у звiтi про прибутки та 

збитки, i доходну складову. Доходна складова визнається у складi процентних доходiв. Отриманi 

премiї визнаються протягом строку лiзингу за методом ефективної процентної ставки у складi 

процентних доходiв. 

 

19. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття. Припинена дiяльнiсть МСФЗ 5 

«Необоротнi активи, призначенi на продаж, та припинена дiяльнiсть» 

Активи класифiкуються як утримуванi для продажу, якщо iснує висока ймовiрнiсть того, що їхня 

балансова вартiсть буде вiдшкодована у результатi операцiї продажу, а не шляхом його 

подальшого використання, та актив (або група вибуття) може бути негайно проданий у його 

теперiшньому станi. Керiвництво повинне мати твердий намiр здiйснити операцiю продажу, яка, 

як очiкується, повинна задовольняти критерiї операцiї завершеного продажу протягом одного року 

вiд дати класифiкацiї активу як утримуваного для продажу. 



Активи або групи вибуття, якi мають бути лiквiдованi, не класифiкуються як утримуванi для 

продажу, оскiльки їхня балансова вартiсть буде вiдшкодована, в основному, за рахунок 

продовження використання. Активи або групи вибуття, якi мають бути лiквiдованi, включають 

активи або групи вибуття, якi передбачається використовувати до кiнця їхнього строку корисного 

використання або скорiше лiквiдувати, нiж продати. Активи або групи вибуття, якi мають бути 

лiквiдованi, вiдображаються як припинена дiяльнiсть у тому перiодi, в якому вiдбулася їхня 

лiквiдацiя. Активи, утримуванi для продажу, оцiнюються за меншою iз двох величин: балансова 

вартiсть та справедлива вартiсть, за вирахуванням витрат на продаж. Якщо справедлива вартiсть, 

за вирахуванням витрат на продаж, активу, утримуваного для продажу, є нижчою за його 

балансову вартiсть, збиток вiд знецiнення визнається у звiтi про прибутки та збитки та iнший 

сукупний дохiд як збиток вiд активiв, утримуваних для продажу. Будь-яке подальше збiльшення 

справедливої вартостi активу, за вирахуванням витрат на продаж, визнається у сумi, яка не 

перевищує сукупний збиток вiд знецiнення, який був ранiше визнаний стосовно цього активу. 

 

20. Похiднi фiнансовi iнструменти МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка», МСФЗ 

32 «Фiнансовi iнструменти: подання», МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» 

Похiднi фiнансовi iнструменти, що включають валюто-обмiннi контракти, облiковуються за 

справедливою вартiстю. Банк вiдображає в бухгалтерському облiку операцiї з надання кредиту 

(розмiщення вкладу/депозиту) та отримання кредиту (залучення вкладу/депозиту) на 

мiжбанкiвському ринку як операцiї з похiдними фiнансовими iнструментами, якщо такi операцiї 

здiйснюються: у рiзних валютах; з одним i тим самим контрагентом i пов’язанi з одним i тим 

самим ризиком; одночасно, i не можуть виконуватися окремо; з однаковим термiном погашення. 

Всi похiднi фiнансовi iнструменти вiдображаються як активи, коли їхня справедлива вартiсть 

позитивна, i як зобов’язання, коли їхня справедлива вартiсть негативна. Змiни справедливої 

вартостi похiдних фiнансових iнструментiв вiдносяться на прибуток або збиток за рiк. Банк не 

застосовує облiк хеджування. 

Деякi похiднi фiнансовi iнструменти, вбудованi в iншi фiнансовi iнструменти, облiковуються як 

окремi похiднi iнструменти, якщо їхнi ризики та економiчнi характеристики не пов’язанi тiсно з 

ризиками та економiчними характеристиками основної угоди. 

 

21. Залученi кошти МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка»  

Залученi кошти можуть включати наступнi категорiї фiнансових iнструментiв: кошти банкiв, 

кошти клiєнтiв, похiднi фiнансовi iнструменти, борговi цiннi папери, емiтованi банком, iншi 

залученi кошти (кредити, отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй, 

зобов’язання з фiнансового лiзингу (оренди), консорцiумнi кредити, тощо). Первiсне визнання 

залучених коштiв здiйснюється за справедливою вартiстю збiльшеною на суму витрат на операцiї 

з подальшим визнанням на кожну наступну дату балансу за амортизованою собiвартiстю, крiм 

похiдних фiнансових iнструментiв. Похiднi фiнансовi iнструменти облiковуються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток. Витрати та доходи вiд залучених коштiв визнаються через 

прибутки або збитки.  

Заборгованiсть перед iншими банками. Заборгованiсть перед iншими банками облiковується з 

моменту надання Банку грошових коштiв або iнших активiв банками-контрагентами. Непохiднi 

фiнансовi зобов’язання облiковуються за амортизованою вартiстю. 

Кошти клiєнтiв. Кошти клiєнтiв включають непохiднi фiнансовi зобов’язання перед 

корпоративними клiєнтами та облiковуються за амортизованою вартiстю. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, якщо контрагент виконав свої 

зобов’язання за угодою, i облiковується за амортизованою вартiстю.  

22. Фiнансовi зобов’язання, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка»  

Пiсля первiсного визнання фiнансовi iнструменти у торговому портфелi оцiнюються за 

справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки через прибутки/ збитки. 

Фiнансовi зобов’язання класифiкуються у торговому портфелi, якщо вони: 



а) придбанi або створенi в основному з метою продажу або зворотного викупу в найближчий час; 

б) для отримання прибутку вiд короткострокових коливань цiни або дилерської маржi; 

в) якi пiд час первiсного визнання є частиною портфеля фiнансових iнструментiв, управлiння 

якими здiйснюється разом, i щодо яких є свiдчення фактичного отримання короткострокового 

прибутку; або 

г) є похiдним iнструментом (за винятком похiдного iнструмента, який є визначеним iнструментом 

ефективного хеджування). 

Прибутки або збитки вiд фiнансових зобов’язань, класифiкованих до торгового портфелю 

визнаються через рахунки прибуткiв або збиткiв. 

 

23. Борговi цiннi папери, емiтованi банком 

До складу боргових цiнних паперiв, емiтованих Банком можуть включатись векселi, депозитнi 

сертифiкати, облiгацiї. Банк первiсно оцiнює та вiдображає в бухгалтерському облiку прибуток 

або збиток за цiнними паперами власної емiсiї за справедливою вартiстю, крiм операцiй з 

акцiонерами. За операцiями з акцiонерами Банк вiдображає прибуток або збиток за рахунками 

капiталу. 

Пiсля первiсного визнання Банк здiйснює подальшу оцiнку боргових цiнних паперiв за 

амортизованою собiвартiстю. 

 

24. Резерви за зобов’язаннями МСБО 37 «Резерви, умовнi зобов’язання та умовнi активи» 

Резерви за зобов’язаннями, що визнанi в балансi Банку, є забезпеченням їх виконання в 

майбутньому, та свiдчить про можливi втрати внаслiдок вибуття ресурсiв, пов’язаного з 

виконанням Банком таких зобов’язань.  

Банк визнає забезпечення (резерв), якщо одночасно виконуються такi умови: 

- Банк має зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї; 

- iмовiрно, що вибуття ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, буде необхiдним для виконання 

зобов’язання; 

- можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання. 

Банк не визнає забезпечення для майбутнiх операцiйних збиткiв. 

Резерви формуються пiд зобов’язання кредитного характеру (фiнансовi зобов’язання), податковi 

ризики, судовi та iншi.  

Умовнi зобов’язання не вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан. Розкриття iнформацiї щодо 

таких зобов’язань надається, за винятком випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв для виконання таких 

зобов’язань є малоймовiрним. Умовнi активи не визнаються у звiтi про фiнансовий стан. 

Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли надходження пов’язаних iз ними 

економiчних вигод є ймовiрним. 

 

25. Субординований борг 

Субординований борг – це довгострокова угода про надання коштiв, яка в разi нездатностi Банку 

розрахуватися за своїми зобов’язаннями буде виконуватися пiсля погашення його основних 

боргових зобов’язань. Субординований борг облiковується за амортизованою вартiстю. 

 

26. Податок на прибуток МСБО 12 «Податки на прибуток» 

У цiй фiнансовiй звiтностi податок на прибуток вiдображено вiдповiдно до вимог законодавства, 

якi дiяли або фактично були введенi в дiю станом на звiтну дату. Витрати з податку на прибуток 

включають поточний податок та вiдстрочений податок, i вiдображаються у звiтi про прибутки та 

збитки, крiм випадкiв, коли вони вiдображаються безпосередньо у складi iншого сукупного 

доходу. 

Поточнi витрати з податку являють собою суму, що, як очiкується, має бути сплачена податковим 

органам або вiдшкодована ними стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та 

попереднi перiоди. Iншi податки, за винятком податку на прибуток, вiдображаються у складi 

адмiнiстративних та iнших витрат. 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно 



перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою 

активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi 

податковi активи та зобов’язання визначаються iз використанням податкових ставок 

оподаткування, якi введенi в дiю станом на звiтну. Вiдстроченi податковi активи стосовно 

тимчасових рiзниць, що зменшують базу оподаткування, та податкових збиткiв, перенесених на 

наступнi перiоди, вiдображаються лише якщо iснує ймовiрнiсть отримання майбутнього 

оподатковуваного доходу, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. 

Невизначенi податковi позицiї: Керiвництво переоцiнює невизначенi податковi позицiї Банку на 

кожну звiтну дату. Зобов’язання, що вiдображаються щодо податку на прибуток, визначаються 

керiвництвом як позицiї iз невисокою iмовiрнiстю того, що їх вдасться вiдстояти у випадку 

виникнення претензiй з боку податкових органiв. Така оцiнка виконується виходячи з тлумачення 

Банком податкового законодавства, яке є чинним або фактично набуло чинностi на звiтну дату, та 

будь-якого вiдомого рiшення судових або iнших органiв з подiбних питань. Зобов’язання зi 

штрафiв, процентiв та податкiв, крiм тих, що пов’язанi з оподаткуванням прибутку, визнаються на 

пiдставi розрахованих керiвництвом витрат, необхiдних для врегулювання зобов’язання на звiтну 

дату. 

 

27. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi 

Простi акцiї показанi у складi капiталу. Витрати, безпосередньо пов’язанi з емiсiєю нових акцiй, 

показуються у складi капiталу як зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв. 

Перевищення справедливої вартостi внесених у капiтал сум над номiнальною вартiстю випущених 

акцiй облiковується у складi капiталу як емiсiйний дохiд. 

 

28. Привiлейованi акцiї МСБО 33 «Прибуток на акцiю» 

Привiлейованi акцiї можуть випускатися з рiзними правами. При визначеннi того, чи є 

привiлейована акцiя фiнансовим зобов’язанням або iнструментом власного капiталу, емiтент 

оцiнює конкретнi права, якi додаються до акцiї з метою визначення, чи має вона основну 

характеристику фiнансового зобов’язання. Наприклад, привiлейована акцiя, яка передбачає 

погашення на конкретну дату або за вибором утримувача, мiстить фiнансове зобов’язання, 

оскiльки емiтент має зобов’язання надати фiнансовi активи утримувачевi акцiї. Право емiтента 

викупити акцiї за грошовi кошти не вiдповiдає визначенню фiнансового зобов’язання, оскiльки вiн 

не має поточного зобов’язання передавати фiнансовi активи акцiонерам. У цьому випадку викуп 

акцiй здiйснюється винятково на розсуд емiтента. Проте зобов’язання може виникнути, коли 

емiтент акцiй використовує своє право, як правило, офiцiйно повiдомляючи акцiонерiв про намiр 

викупити акцiї. 

29. Власнi акцiї, викупленi в акцiонерiв МСБО 33 «Прибуток на акцiю» 

Контракт, який Банк має намiри погашати шляхом отримання чи надання фiксованої кiлькостi 

його власних акцiй без майбутньої компенсацiї, або шляхом обмiну фiксованої суми грошових 

коштiв чи iншого фiнансового активу, є iнструментом власного капiталу. Вiдповiдно, будь-яка 

компенсацiя, отримана чи сплачена щодо такого контракту, прямо додається або прямо 

вираховується з власного капiталу.  

Проте, якщо контракт вимагає вiд Банку придбати (викупити) його власнi акцiї за грошовi кошти 

чи iнший фiнансовий актив на фiксовану дату, то такий контракт класифiкується як фiнансове 

зобов’язання у розмiрi теперiшньої вартостi суми викупу. 

 

30. Дивiденди 

Це частина прибутку, яка виплачується емiтентом корпоративних прав на користь власникiв 

корпоративних прав. Спроможнiсть Банку оголошувати i виплачувати дивiденди залежить вiд 

положень i вимог законодавства України. Дивiденди на простi акцiї вiдображаються як зменшення 

накопиченого нерозподiленого прибутку в тому перiодi, в якому вони були оголошенi. 

 

31. Визнання доходiв i витрат МСБО 18 «Дохiд», МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:визнання та 

оцiнка» 



Процентнi доходи та витрати за борговими iнструментами вiдображаються у прибутку чи збитку 

за рiк вiдповiдно до методу нарахування iз використанням методу ефективної процентної ставки. 

Цей метод включає до складу процентних доходiв та витрат i розподiляє протягом всього перiоду 

дiї усi комiсiї, якi виплачують або отримують сторони договору i якi є невiд’ємною частиною 

ефективної процентної ставки, витрати за угодою, а також усi iншi премiї та дисконти. 

Комiсiї за надання, обслуговування кредитiв та iншi види комiсiй, якi вважаються складовою 

частиною загальної прибутковостi кредитiв, разом iз вiдповiдними затратами на проведення 

операцiй, вiдображаються як доходи майбутнiх перiодiв i амортизуються до процентного доходу 

протягом оцiненого строку корисного використання фiнансових iнструментiв iз застосуванням 

методу ефективного вiдсотка.  

Iншi комiсiї, а також iншi доходи i витрати визнаються за методом нарахування у прибутку або 

збитку у тому перiодi, коли надаються вiдповiднi послуги.  

Дивiденди визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли встановлюється право на отримання 

платежу. 

Платежi за операцiйною орендою визнаються у прибутку або збитку з використанням 

прямолiнiйного методу протягом строку оренди.  

32. Переоцiнка iноземної валюти МСФЗ 21 «Вплив змiн валютних курсiв» 

Операцiї в iноземних валютах первiсно вiдображаються у гривнi за обмiнним курсом, що дiє на 

дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, 

перераховуються у гривнi за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на вiдповiдну звiтну дату. Доходи i 

збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв за операцiями i перерахунку 

монетарних активiв i зобов’язань вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки. Немонетарнi 

статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним 

курсом, що дiяв на дати первiсних операцiй. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату визначення 

справедливої вартостi. 

Курси обмiну української гривнi до основних валют, що використовувалися в ходi складання цiєї 

фiнансової звiтностi, є такими: 

31 грудня 2016, гривень 31 грудня 2015, гривень  

1 долар (США) 27,1909 24,0007 

1 євро 28,4226 26,2231  

1 шведська крона 2,9735 2,8541 

Стосовно конвертацiї гривнi в iншi валюти iснують обмеження i система контролю. Наразi 

українська гривня не є вiльноконвертованою валютою за межами України. 

 

33. Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань 

Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань здiйснюється в разi наявностi юридичного права 

виконання зобов’язання iншого контрагента, та наявностi намiру здiйснити погашення повної 

суми або нетто-зобов’язання.  

34. Активи, що перебувають в довiрчому управлiннi 

Активи та зобов’язання, якi Банк утримує вiд свого iменi, але за рахунок третiх сторiн, не 

вiдображаються у балансi. Для цiлей розкриття iнформацiї, до операцiй довiрчого управлiння не 

включаються послуги зберiгання цiнностей. Комiсiйнi, отриманi вiд операцiй довiрчого 

управлiння, вiдображаються у складi доходiв вiд виплат та комiсiйних. 

 

35. Облiк впливу iнфляцiї 

Банк коригує показники фiнансової звiтностi з урахуванням змiни купiвельної спроможностi 

гривнi з дати їх визнання до звiтної дати шляхом застосування коефiцiєнта коригування за умови, 

що значення кумулятивного приросту iнфляцiї за три останнiх роки, уключаючи звiтний, 

наближається до 100 % або перевищує цей рiвень. Процедура наступна: 

- здiйснюється вибiр iндексу iнфляцiї, що встановлюється Державною службою статистики 

України, розподiляються статтi звiту про фiнансовий стан на монетарнi та немонетарнi; 

- визначаються дати, починаючи з яких здiйснюється перерахунок немонетарних статей; 



здiйснюється перерахунок звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд; розраховується 

прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi; здiйснюється перерахунок Звiту про 

змiни у власному капiталi; складається Звiт про рух грошових коштiв з урахуванням iнфляцiї; 

перераховуються показники за попереднiй фiнансовий рiк. 

Показники немонетарних статей, що вiдображенi за справедливою вартiстю, визначеною на звiтну 

дату не коригуються. Показники немонетарних статей, що вiдображенi за справедливою вартiстю, 

визначеною не на звiтну дату, коригуються за коефiцiєнтом коригування, який визначається 

дiленням iндексу iнфляцiї на дату коригування на iндекс iнфляцiї на дату встановлення 

справедливої вартостi (переоцiнки). Банк коригує рiчну фiнансову звiтнiсть i вiдповiдну 

порiвняльну iнформацiю за попереднi звiтнi перiоди, якщо вона складається в умовах 

гiперiнфляцiї. 

 

36. Виплати працiвникам та пов’язанi з ними вiдрахування МСФЗ 19 «Виплати працiвникам»  

Витрати на заробiтну плату, внески до державного пенсiйного фонду України i фондiв соцiального 

страхування, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а також не грошовi винагороди 

нараховуються у тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками Банку. Банк 

не має юридичного чи умовного зобов’язання сплачувати пенсiйнi чи iншi платежi, окрiм платежiв 

по державнiй системi соцiального страхування. 

 

37. Операцiйнi сегменти МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти» 

Звiтнiсть за сегментами складається у вiдповiдностi до внутрiшньої звiтностi та стандартiв Групи 

СЕБ, яка надається керiвництву Банка. Сегменти, чиї доходи, фiнансовi результати та активи 

перевищують 10% вiд загальних показникiв за всiма сегментами, розкриваються окремо. 

Iнформацiя про принцип розподiлу витрат мiж сегментами подана у Примiтцi «Операцiйнi 

сегменти». Географiчнi сегменти Банку показанi у цiй фiнансовiй звiтностi окремо, виходячи з 

фактичного мiсця дiяльностi контрагента, тобто з урахуванням його економiчного, а не 

юридичного ризику. 

 

38. Операцiї з пов’язанами особами МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн» 

Банк розкриває iнформацiю про характер вiдносин iз пов’язаними сторонами, а також iнформацiю 

про такi здiйсненi операцiї та залишки заборгованостi, в тому числi зобов’язання, яку потребують 

користувачi для розумiння потенцiйного впливу цих вiдносин на фiнансову звiтнiсть. Розкриття 

iнформацiї має, щонайменше, включати: суму операцiй; суму залишкiв заборгованостi, в тому 

числi зобов’язання, а також його строки та умови, включаючи iнформацiю про наявнiсть 

забезпечення i характер вiдшкодування, яке буде надане при погашеннi, та детальну iнформацiю 

щодо будь-яких гарантiй, наданих чи отриманих; резерв сумнiвних боргiв, пов’язаних iз сумою 

залишкiв заборгованостi; витрати, визнанi протягом перiоду стосовно безнадiйної або сумнiвної 

заборгованостi зв’язаних сторiн. 

Iнформацiя подається окремо за кожною iз основних категорiй пов’язаних осiб: материнська 

компанiя; найбiльшi учасники (акцiонери) Банку; компанiї пiд спiльним контролем; дочiрнi 

компанiї; асоцiйованi компанiї; провiдний управлiнський персонал;iншi пов’язанi сторони. Банк 

розкриває iнформацiю щодо компенсацiї провiдному управлiнському персоналу, яка подається 

загальною сумою, а також окремо для кожної iз категорiй, наведених у визначеннi. Детальна 

iнформацiя наводиться у Примiтцi «Операцiї з пов’язаними сторонами». 

 

39. Змiни в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках, виправлення суттєвих помилок та подання їх у 

фiнансових звiтах МСФЗ 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки», МСФЗ 10 

«Подiї, що вiдбулися пiсля звiтного перiоду» 

Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому 

звiтному роцi. Подiй, якi вимагають коригування пiсля звiтного перiоду, тобто вiд дати балансу до 

дати затвердження фiнансової звiтностi не було. 

 

40. Суттєвi облiковi судження та оцiнки, їх вплив на визнання активiв та зобов’язань  



Використання оцiнок та суджень 

Складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу формування 

певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на суми активiв та зобов’язань, що 

вiдображаються у звiтностi, та на розкриття iнформацiї щодо умовних активiв та зобов’язань при 

складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд 

цих оцiнок. Розрахунки та судження постiйно переглядаються i базуються на попередньому 

досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi 

вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин. Результати перегляду облiкових оцiнок 

визнаються у перiодi, в якому переглядаються оцiнки, а також у всiх наступних перiодах, на якi 

впливає такий перегляд. 

Основнi принципи облiкової полiтики, що використовувались у ходi пiдготовки цiєї фiнансової 

звiтностi, наведено далi. Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих 

у звiтностi, якщо не зазначено iнше. 

Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової 

вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають: 

Безперервно дiюче пiдприємство – керiвництво пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до 

принципу подальшого безперервного функцiонування. Формуючи таке професiйне судження, 

керiвництво врахувало фiнансовий стан Банку, свої iснуючi намiри, постiйну фiнансову пiдтримку 

з боку материнської компанiї, заплановану в бюджетi доходнiсть дiяльностi у майбутньому та 

доступ до фiнансових ресурсiв, а також проаналiзувало вплив економiчної та полiтичної ситуацiї в 

країнi на майбутню дiяльнiсть Банку. Полiтика Банку щодо щодо формування оптимального 

розмiру капiталу банку та ефективного його використання розкрита в Примiтцi 26. В 2017 роцi 

НБУ планує завершити очищення банкiвського сектору i здiйснити «збiльшення капiталу банкiв 

України» iз змiнами вимог до статутного капiталу банкiв у вiдповiдностi до мiнiмально 

встановленого розмiру. Банки, статутний капiтал яких не вiдповiдає вимогам частини першої 

статтi 31 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», зобов’язанi привести його розмiр у 

вiдповiднiсть до вимог цього закону. З цього приводу Банком розроблено план дiй, деталi якого 

викладенi в Примiтцi 32. 

Збитки вiд знецiнення кредитiв та авансiв. Банк регулярно аналiзує свої кредитнi портфелi для 

оцiнки знецiнення. При визначеннi того, чи необхiдно вiдображати збиток вiд знецiнення у 

прибутку чи збитку за рiк, Банк використовує припущення щодо того, чи є у наявностi данi, якi 

вказують на зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд кредитного портфелю, яке 

можна вимiряти до того, як це зменшення можна спiвставити з конкретним активом у цьому 

портфелi. Такi ознаки можуть включати iснуючi данi, що вказують на негативнi змiни 

платоспроможностi позичальникiв, що входять до складу групи, або нацiональних чи мiсцевих 

економiчних умов, що спiввiдносяться з дефолтами по активах у групi. Керiвництво використовує 

оцiнки, якi базуються на попередньому досвiдi збиткiв для активiв iз характеристиками 

кредитного ризику та об’єктивними ознаками знецiнення, схожими з даним портфелем, при 

визначеннi майбутнiх грошових потокiв. Методологiя та припущення, що використовуються для 

оцiнки як строкiв, так i сум майбутнiх грошових потокiв, регулярно переглядаються для 

зменшення будь-якої рiзницi мiж оцiнкою збиткiв та фактичним досвiдом збиткiв. Збитки вiд 

знецiнення окремих значних кредитiв визначенi на пiдставi оцiнки дисконтованих майбутнiх 

грошових потокiв вiд окремих кредитiв з урахуванням їх погашення та реалiзацiї будь-яких 

активiв, наданих у заставу як забезпечення кредитiв. 

Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням. Банк бере на себе зобов’язання, пов’язанi з 

кредитуванням, у тому числi зобов’язання з надання кредитiв, акредитиви та фiнансовi гарантiї. 

Фiнансовим гарантiям притаманний той самий ризик, що i кредитам. Фiнансовi гарантiї та 

зобов’язання надати кредит спочатку визнаються за справедливою вартiстю, яка зазвичай 

дорiвнює сумi отриманої комiсiї. Ця сума амортизується лiнiйним методом протягом строку 

iснування зобов’язання, крiм зобов’язань надати кредити, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Банк 

укладе угоду i не очiкує реалiзувати вiдповiдний кредит протягом короткого перiоду часу пiсля 

його надання. На кожну звiтну дату зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, оцiнюються за 



найбiльшою з двох сум: (а) неамортизованого залишку вiдповiдної суми при початковому 

визнаннi, та (б) оцiночних витрат, необхiдних для погашення зобов’язання на звiтну дату. 

Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України припускає 

можливiсть рiзних тлумачень. 

  

За перелiком видiв послуг, якi надаються, та груп клiєнтiв, що ними користуються, а також 

сферами застосування залучених ресурсiв, Банк є унiверсальною кредитно-фiнансовою установою, 

що входить в мiжнародну групу SEB та має всi необхiднi лiцензiї на здiйснення фiнансової 

дiяльностi на територiї України. 

У 2016 роцi основна увага придiлялася обслуговуванню корпоративних клiєнтiв. До основних 

клiєнтiв банку належать корпоративнi клiєнти Групи SEB, великi українськi пiдприємства, 

мiжнароднi компанiї та або їх представництва, якi ведуть дiяльнiсть на територiї України, 

компанiї-нерезиденти, банки та фiнансовi установи. 

Група SEB визначає ризик як ймовiрнiсть негативного вiдхилення вiд очiкуваних значень 

фiнансових показникiв. Ризики iснують внаслiдок дiї факторiв зовнiшнього та внутрiшнього 

середовища. Результатом реалiзацiї ризику є втрати, якi можна вiднести на очiкуванi та 

неочiкуванi. Прийняття ризикiв та управлiння ними є невiд’ємною частиною банкiвського бiзнесу. 

Дохiднiсть Банку напряму залежить вiд здатностi виявити, вимiряти, дати кiлькiсну оцiнку, 

локалiзувати, взяти пiд контроль та дати вартiсну оцiнку ризикiв. 

Банк видiляє наступнi основнi види ризику: кредитний, ринковий, операцiйний, бiзнес-ризик, 

стратегiчний ризик, ризик лiквiдностi та юридичний ризик. 

Процес управлiння ризиками має провiдне значення в забезпеченнi стабiльностi дiяльностi Банку. 

Управлiння ризиками в Банку здiйснюється на основi мiжнародної практики Групи СЕБ та вимог i 

досвiду щодо цього в Українi. Управлiння ризиками передбачає прийняття рiшень та вжиття 

заходiв, спрямованих на мiнiмiзацiю, уникнення, пом’якшення ризикiв, їх страхування, 

встановлення лiмiтiв їх величин i безпосереднє прийняття ризикiв. 

Банк переважно використовує метод прямих продаж, що є притаманним для бiльшостi банкiв, якi 

орiєнтуються на корпоративних клiєнтiв. Ринок банкiвських послуг в зазначеному сегментi в 2016 

роцi можна охарактеризувати як такий, що має ознаки розвиненого, тобто клiєнтам пропонувався 

широкий перелiк послуг. Впровадження нових технологiй має позитивний ефект при 

обслуговуваннi клiєнтiв, проте, враховуючи iснуючий рiвень технологiй при наданнi банкiвських 

послуг, не є вирiшальним. 

Ринок банкiвських послуг вiдзначається значною конкуренцiєю мiж комерцiйними банками. 

Головними конкурентами для Банку на банкiвському ринку України є банки, що належать до 

мiжнародних банкiвських груп, а саме: ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», АТ "УкрСиббанк", ПАТ 

«Дойче Банк ДБУ», ПАТ "Сiтiбанк", ПАТ «IНГ Банк Україна». Iстотною перевагою Групи СЕБ є 

150-рiчна iсторiя роботи в свiтi та 10-рiчна iсторiя роботи в України, а також репутацiя одного з 

найбiльш надiйних українських банкiв. Завдяки сформованим продуктивним вiдносинам з 

найбiльшими мiжнародними компанiями, Банк є одним з основних банкiвських партнерiв для 

найбiльших шведських та нiмецьких пiдприємств України. Поряд з великими компанiями Банк 

також активно спiвпрацює з компанiями середнього бiзнесу та представництвами мiжнародних 

компанiй. 

За пiдсумками 2016 р. процентнi доходи Банку склали бiльше нiж 152 млн. гривень. 

У 2017 роцi Банк має намiр продовжувати придiляти увагу обслуговуванню корпоративних 

клiєнтiв 

  

За останнi 5 рокiв (а саме: 2012-2016 роки) основними придбаннями, виходячи з груп основних 

засобiв є:  

"машини та обладнання" - 7984,00 тисяч гривень;  

"iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)" - 2445,00 тисячi гривень,  



"iншi" - 122,00 тисячi гривень. 

Значних за обсягами операцiй по вiдчуженню основних засобiв за зазначенi останнi 5 рокiв Банк 

не проводив, крiм тих, якi пiдлягали списанню в зв’язку з непридатнiстю для використання в 

банкiвськiй дiяльностi. 

  

Зазвичай, сторони вважаються пов’язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем, або 

якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу або може мати суттєвий вплив при прийняттi 

фiнансових та управлiнських рiшень. Пiд час розгляду кожного випадку вiдносин, що можуть 

являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не 

лише їх юридичнiй формi. 

 

Станом на 31 грудня 2016 року залишки по операцiях з пов’язаними сторонами були такими: 

(У тисячах гривень): 

 

Материнська компанiя: 

Iншi активи 44 612 

Кошти банкiв (контрактна процентна ставка Дол. США – 2,25%) 503 409  

Кошти банкiв (контрактна процентна ставка Євро 1,13 %) 56 859  

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка Гривня - 0 %) - 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка Дол США - 0 %) - 

Iншi зобов’язання 273 

 

Компанiї пiд спiльним контролем: 

Iншi активи 1756 

Кошти банкiв (контрактна процентна ставка Дол. США – 2,46%) - 

Кошти банкiв (контрактна процентна ставка Євро 1,5 %) - 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка Гривня - 0 %) - 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка Дол США - 0 %) - 

Iншi зобов’язання 1488 

 

Стаття «Iншi активи» включає: залишки на кореспондентських рахунках – 46 248 тисяч гривень, 

передплата за послуги – 120 тисяч гривень (Примiтки 6, 11 вiдповiдно). 

Стаття «Iншi зобов’язання» складається iз коштiв в розрахунках iнших банкiв – 1 761 тисяча 

гривень (Примiтка 14). 

 

Нижче наведено доходи та витрати по операцiях з пов’язаними сторонами за 2015 рiк 

(У тисячах гривень) 

Материнська компанiя: 

Iншi активи 25 481 

Кошти банкiв (контрактна процентна ставка Дол США 2,46%) 24 007  

Кошти банкiв (контрактна процентна ставка Євро 1,5%) 26 233  

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка Гривня - 0 %) 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка Дол США - 0 %) 

- Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка Євро - 0 %) 

- Iншi зобов’язання, що облiковуються за - 976 

- Iншi зобов’язання 241  

Компанiї пiд спiльним контролем: 

- Iншi активи 116 

Кошти банкiв (контрактна процентна ставка Дол США - 2,46%) 

- Кошти банкiв (контрактна процентна ставка Євро 1,5%) 

- Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка Гривня - 0 %) 74 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка Дол США - 0 %) 29 158  



Iншi зобов’язання 407 

Стаття «Iншi активи» включає: залишки на кореспондентських рахунках – 25 431 тисячу гривень, 

iншi нарахованi доходи – 62 тисячi гривень, передплата за послуги – 104 тисячi гривень (Примiтки 

6, 10, 11 вiдповiдно). 

Стаття «Iншi зобов’язання» складається iз: кошти в розрахунках iнших банкiв – 643 тисячi 

гривень, доходи майбутнiх перiодiв – 5 тисяч гривень (Примiтки 14, 15 вiдповiдно). 

 

Нижче наведено доходи та витрати по операцiях з пов’язаними сторонами за 2016 рiк 

У тисячах гривень 

Материнська компанiя: 

Процентнi доходи 80 

Процентнi витрати (3 301) 

Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток (794) 

Комiсiйнi доходи 278 

Комiсiйнi витрати (72) 

Iншi операцiйнi доходи - 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - 

 

Компанiї пiд спiльним контролем: 

Процентнi доходи - 

Процентнi витрати - 

Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток - 

Комiсiйнi доходи 40 

Комiсiйнi витрати - 

Iншi операцiйнi доходи 4 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (704) 

 

Провiдний управлiнський персонал 

Процентнi доходи - 

Процентнi витрати - 

Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток - 

Комiсiйнi доходи - 

Комiсiйнi витрати - 

Iншi операцiйнi доходи - 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (4 382) 

 

Доходи та витрати по операцiях з пов’язаними сторонами за 2015 рiк наступнi: 

У тисячах гривень 

Материнська компанiя: 

Процентнi доходи 59 

Процентнi витрати (7758) 

Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток 834 

Комiсiйнi доходи 636 

Комiсiйнi витрати (26) 

Iншi операцiйнi доходи 2 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - 

 

Компанiї пiд спiльним контролем: 

Процентнi доходи - 



Процентнi витрати (9) 

Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток - 

Комiсiйнi доходи 103 

Комiсiйнi витрати - 

Iншi операцiйнi доходи 12 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (588) 

 

Провiдний управлiнський персонал 

Процентнi доходи - 

Процентнi витрати - 

Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток - 

Комiсiйнi доходи - 

Комiсiйнi витрати - 

Iншi операцiйнi доходи - 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (3910) 

 

Iншi права та зобов’язання на 31 грудня 2016 року за операцiями з пов’язаними сторонами: 

У тисячах гривень 

Материнська компанiя: 

Гарантiї отриманi 148 758 

Iншi пов’язанi сторони  

Гарантiї отриманi 2 915 112 

 

Iншi права та зобов’язання на 31 грудня 2015 року за операцiями з пов’язаними сторонами: 

У тисячах гривень 

Материнська компанiя: 

Гарантiї отриманi 89 820 

Iншi пов’язанi сторони  

Гарантiї отриманi 2 319 761 

  

Основнi засоби.  

Придбанi (створенi) основнi засоби визнаються за первiсною вартiстю. 

Пiсля первiсного визнання подальший облiк основних засобiв, окрiм будинкiв, споруд i 

передавальних пристроїв, здiйснюється за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Подальший облiк будинкiв, споруд i передавальних пристроїв здiйснюється за переоцiненою 

вартiстю (справедливою вартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених 

збиткiв вiд зменшення корисностi. Переоцiнка будинкiв, споруд i передавальних пристроїв 

здiйснюється, якщо залишкова вартiсть об’єкта вiдрiзняється бiльш нiж на 15% вiд його 

справедливої вартостi на дату складання балансу. Переоцiнка основних засобiв проводиться за 

рiшенням Правлiння Банку. Перевiрка на зменшення корисностi здiйснюється сумiсно з 

Управлiнням Фiнансiв Групи СЕБ. 

Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об’єкта основних засобiв у придатному для 

використання станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд його 

використання, включаються до складу витрат звiтного перiоду i не впливають на його залишкову 

вартiсть. 

Облiк витрат, пов’язаних iз полiпшенням основних засобiв, здiйснюється за рахунками облiку 

капiтальних iнвестицiй. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, 

пов’язаних iз полiпшенням об’єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, 

реконструкцiя тощо), у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно 



очiкуванi вiд використання цього об’єкта. 

Амортизацiя. Амортизацiя основних засобiв розраховується лiнiйним методом з метою 

рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх 

корисного використання (експлуатацiї) за наступними нормами: 

Строки корисного використання (у роках): 

Персональнi комп’ютери, ноутбуки – 3 

Телефони, факси, копiювальнi апарати – 3 

Сервери, програмно-технiчнi комплекси, мережеве обладнання, термiнали – 5 

Офiсне обладнання, меблi- 5 

Iншi основнi засоби – 5 

Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку Банк отримав би у теперiшнiй момент вiд 

продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї 

даного активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку 

корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строк їх корисного використання 

переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. Нематерiальнi активи. 

Нематерiальнi активи Банку мають кiнцевий термiн використання та включають переважно 

капiталiзоване програмне забезпечення. Придбанi лiцензiї на комп’ютерне програмне 

забезпечення капiталiзуються на основi витрат, понесених на придбання та введення в 

експлуатацiю програмного забезпечення. 

Амортизацiя. Амортизацiя нематерiальних активiв розраховується лiнiйним методом з метою 

рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх 

експлуатацiї за наступними нормами: 

Строки корисного використання (у роках): 

Лiцензiї на право проведення дiяльностi 10 

Програмне забезпечення, авторськi права та сумiжнi з ним права (лiцензiї та права використання 

комп’ютерних програм, систем, баз даних, тощо) 5 Обмеження щодо володiння, користування, 

розпорядження основними засобами i нематерiальними активами вiдсутнi. Оформленi в заставу 

основнi засоби i нематерiальнi активи вiдсутнi. Основнi засоби, що тимчасово не 

використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо), а також вилученi з експлуатацiї на продаж, 

вiдсутнi. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 972 тисяч гривень 

станом на 31 грудня 2016 року. Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв протягом 

звiтного 2016 року не проводилась. Збiльшення або зменшення власного капiталу, що виникає у 

результатi збиткiв вiд зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв, 

протягом звiтних 2016 та 2015 рокiв не вiдбувалося. 

  

Серед проблем, якi впливають на ризики в дiяльностi Банку можна видiлити на наступнi: 

1. Фiнансовi ризики (кредитний, валютний, вiдсотковий), операцiйнi, юридичнi ризики та iншi 

функцiональнi ризики (операцiйно-технологiчний, стратегiчний, ризик репутацiї, тощо) 

2. Погiршення загальної економiчної ситуацiї в країнi. 

3. Макроекономiчнi та форс-мажорнi ризики. 

4. Ризики, пов’язанi iз змiною кон’юнктури ринку, в якому дiє Банк. Цi ризики є передбачуваними, 

регулярно вiдслiдковуються та оцiнюються Банком. 

Окрiм того, значний вплив на дiяльнiсть Банку мають змiни у системi законодавчого регулювання 

фiнансової сфери та нагляду за банкiвською дiяльнiстю. Зокрема, варто вiдзначити негативний 

вплив на розвиток дiяльностi української банкiвської системи невiдпрацьованої практики 

застосування прийнятих нормативно-правових актiв, частої та часом досить поспiшної змiни 

нормативних вимог до банкiвських установ. 

На сьогоднi загрози банкрутства для Банку не iснує, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi Банку 

немає. Iнших факторiв ризику, крiм тих, що пов’язанi iз специфiкою дiяльностi Банку, немає. 

  

6 800,00грн. - сплата штрафу на користь ФГВФО згiдно Постанови вiд 19.12.2016р.; 



2 040,00грн - сплата штрафу згiдно податкового повiдомлення вiд 15.11.2016 року №0022751406; 

224,77грн - пеня за неповну сплату регулярного збору на користь ФГВФО за 4й квартал 2015року; 

  

Протягом 2016 року Банк дотримувався усiх економiчних нормативiв, встановлених Нацiональним 

Банком України, що свiдчить про  

- наявнiсть капiталу, достатнього для покриття ризикiв та втрат вiд банкiвської дiяльностi, 

- збалансованiсть строкiв розмiщення та залучення коштiв,  

- прийнятний рiвень кредитних та iнвестицiйних ризикiв,  

- збалансованiсть валютної позицiї.  

Так, станом на 1 сiчня 2017 року регулятивний капiтал банку складав 430 млн. грн., норматив 

адекватностi регулятивного капiталу (Н2) знаходився на рiвнi 1884% (при нормативному значеннi 

10%). Значення нормативiв миттєвої (Н4), поточної (Н5) та короткострокової лiквiдностi (Н6) 

становили вiдповiдно: 119,2 % (при нормативному значеннi 20%), 136,2% (при нормативному 

значеннi 40%) та 128,9% (при нормативному значеннi 60%). Окрiм цього, протягом року Банк 

дотримувався нормативу обов’язкового резервування коштiв на коррахунку в Нацiональному 

банку України. 

Таким чином, Банк є добре капiталiзованим та має достатню лiквiднiсть. 

Банком побудовано систему контролю, моделювання та прогнозування рiвня капiталу та розривiв 

лiквiдностi, створено внутрiшню систему монiторингу лiмiтiв та ескалацiї їх порушень. 

Iнформацiя стосовно лiквiдностi та капiталу виноситься на розгляд Комiтету з управлiння 

активами та пасивами, який у разi необхiдностi приймає рiшення щодо управлiння ними: 

встановлення внутрiшнiх лiмiтiв на максимальну суму прийнятих кредитних ризикiв, обмеження 

розривiв лiквiдностi за строками тощо. На випадок погiршення економiчної ситуацiї, зокрема 

системної кризи лiквiдностi, Банком розроблено та затверджено План антикризового управлiння 

лiквiднiстю та Методику стрес-тестування ризикiв, якi описують, зокрема, дiї Банку у разi 

погiршення лiквiдностi. 

  

Укладенi, але ще не виконанi договори (контракти) на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi. 

  

Стратегiчною метою Банку в 2017 є використання значного iснуючого потенцiалу Банку та 

потенцiалу Групи СЕБ для створення дiйсно високотехнологiчного корпоративного банку. На 

поточний момент Група СЕБ вважає український ринок перспективним i планує i надалi 

iнвестувати в розвиток Банку за допомогою збiльшення його капiталiзацiї для забезпечення 

прибуткової дiяльностi. 

Зусилля Банку в 2017 будуть сконцентрованi на пiдвищеннi ефективностi дiяльностi через 

використання бiзнес-можливостей та покращеннi якостi активiв. Банк планує збiльшити прибуток 

вiд надання банкiвських послуг, розширити клiєнтську базу за рахунок корпоративних клiєнтiв 

Групи СЕБ, українських компанiй серед великого бiзнесу, мiжнародних компанiй та/або їх 

представництв, якi ведуть дiяльнiсть на територiї України, компанiй- нерезидентiв, банкiв та 

фiнансових установ, запропонувати конкурентоздатнi банкiвськi продукти в сегментi 

корпоративного банкiвського бiзнесу. 

Банк орiєнтуватиметься на розширення спектру продуктiв i послуг, зосереджуватиме зусилля на 

кредитуваннi корпоративних клiєнтiв з прийнятним профiлем ризику. Банк здiйснюватиме 

безперервний монiторинг ризикiв кредитного портфелю та буде вдосконалювати кредитнi процеси 

вiдповiдно до розвитку кредитної дiяльностi. 

  

На регулярнiй основi Банк самостiйно проводить дослiдження банкiвського ринку України та 

використовує дослiдження материнської компанiї щодо аналiзу свiтових фiнансових ринкiв. 

  



Судовi справи за участю Банку та його посадових осiб вiдсутнi. 

  

Така iнформацiя вiдсутня. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
3596 1886 0 0 3596 1886 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
2739 1518 0 0 2739 1518 

транспортні 

засоби 
0 0 0 

 
0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 857 368 0 0 857 368 

2. Невиробничого 

призначення: 
102 78 0 0 102 78 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 102 78 0 0 102 78 

Усього 3698 1964 0 0 3698 1964 

Опис Термiн та умови користування основними засобами (за основними групами): Термiн корисного 

використання основних засобiв та норми амортизацiї в розрiзi окремих об'єктiв затвердженi 

наказом Голови Правлiння Банку. При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний 

метод.  

Протягом 2016 року Банк застосував норми та строки корисного використання основних засобiв за 

такими групами: "машини та обладнання" - вiд 3 рокiв до 5 рокiв, норма амортизацiї вiд 33,33% до 

20%; "iншi основнi засоби" - 5 рокiв, норма амортизацiї 20%. Первiсна власних основних засобiв 

на кiнець 2016 року складає 10551 тис.грн. Знос власних основних засобiв на кiнець 2016 року 

становить 8587 тис.грн., в т.ч. знос групи "машини та обладнання" складає 6466 тис.грн., групи 

"iншi основнi засоби" - 2121 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: знос власних основних 

засобiв на кiнець 2016 року складає 81,39% вiд їх первiсної вартостi. Зокрема знос групи "машини 

та обладнання" складає 81% вiд їх первiсної вартостi, групи "iншi основнi засоби" - 82,59%. 

Ступiнь використання основних засобiв характеризує показник рентабельностi основних засобiв, 

що за 2016 рiк склав 5,49%. Суттєве оновлення основних засобiв протягом 2016 рокiв не 

вiдбувалось. 

Нарахування амортизацiї проводили з використанням прямолiнiйного методу згiдно затверджених 

строкiв корисного використання. Переоцiнка основних засобiв протягом 2016 року не 

проводилась. Зменшення корисностi основних засобiв протягом 2016 року не визнавали. Основнi 

засоби в якостi застави Банком не передавалися. Основнi засоби, стосовно яких є передбаченi 

законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження у Банку вiдсутнi. 

Банк використовує окремi основнi засоби на правах оперативного лiзингу. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 



Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 560267 X X 

у тому числі:   

Кредити отриманi, дол. 

США 

13.12.2016 54445 2.19 13.01.2017 

Кредити отриманi, дол. 

США 

14.12.2016 54442 2.203 17.01.2017 

Кредити отриманi, дол. 

США 

19.12.2016 81640 2.28 19.01.2017 

Кредити отриманi, дол. 

США 

23.12.2016 81619 2.26 23.01.2017 

Кредити отриманi, дол. 

США 

21.12.2016 149652 2.25 23.01.2017 

Кредити отриманi, дол. 

США 

22.12.2016 54416 2.26 23.01.2017 

Кредити отриманi, дол. 

США 

29.12.2016 27196 2.27 30.01.2017 

Кредити отриманi, Євро 21.12.2016 28432 1.129 23.01.2017 

Кредити отриманi, Євро 28.12.2016 28426 1.13 30.01.2017 

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН 

(за кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі за 

похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 0 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 266 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 1003360 X X 

Усього зобов'язань X 1563893 X X 

Опис: Станом на 31 грудня 2016 року Кредити Банку в повнiй сумi складаються з коштiв, якi 

отриманi вiд материнського банку Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ (Швецiя). Iншi 

зобов’язання - 1 003 360 тис грн. , у тому числi:Кошти клiєнтiв - 982 701 , Iншi фiнансовi 



зобов’язання – 16 308 Iншi зобов’язання – 4 351 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Гранична сукупність 

вартості правочинів 

(тис. грн) 

Вартість активів емітента 

за даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. 

грн) 

Співвідношення граничної 

сукупності вартості правочинів 

до вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 23.12.2015 1475547 1475547 100 

Опис 

Єдиним акцiонером Банку з питання № 1 порядку денного: 

«Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв та надання згоди на 

вчинення таких правочинiв, якi можуть вчинятися Банком в строк з «30» грудня 2015 

року по «31» грудня 2016 року включно. 

прийнято наступне Рiшення: 

1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Банком будь-яких значних 

правочинiв (договорiв, угод) з резидентами та нерезидентами на граничну суму, що 

перевищує станом на дату цього рiшення або перевищуватиме в майбутньому 10% 

вартостi активiв за даними останньої затвердженої Банком рiчної фiнансової звiтностi (в 

значеннi ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»), без обмеження кола осiб, 

суми, валюти та iнших умов, на яких вчинятимуться такi правочини, в перiод з «30» 

грудня 2015 року по «31» грудня 2016 року включно, зокрема, але не виключно: 

- кредитних договорiв (щодо надання та залучення кредитних коштiв) iз клiєнтами; 

- договорiв гарантiї (щодо надання та залучення гарантiй), гарантiйних листiв (гарантiй) 

та акредитивiв будь-яких видiв; 

- договорiв застави, iпотеки (за якими Банк виступає заставодавцем/ заставодержателем, 

iпотекодавцем/ iпотекодержателем), поруки, iншi договори забезпечення, за якими Банк 

надає чи приймає забезпечення; 

- договорiв (генеральних договорiв) про залучення депозитiв iз клiєнтами; 

- договорiв (угод) щодо надання та залучення мiжбанкiвських кредитiв та депозитiв в 

будь-якiй валютi на будь-який строк; 

- договорiв (угод) в рамках конверсiйних (конвертацiйних) операцiй («ТОД», «ТОМ», 

«СПОТ», «ФОРВАРД», «СВОП», «ОПЦIОН» тощо), 

- договорiв (угод) в рамках операцiй з цiнними паперами; 

- договорiв (угод) з купiвлi-продажу готiвкових коштiв, безготiвкових коштiв, 

банкiвських металiв (готiвкових та безготiвкових); 

- генеральних договорiв про здiйснення мiжбанкiвських операцiй та будь-яких договорiв 

(угод), укладених в рамках (на виконання) таких генеральних договорiв; 

- iнших господарських договорiв, необхiднiсть укладення яких виникає пiд час 

здiйснення Банком банкiвської дiяльностi. 

2. Надати повноваження Головi Правлiння Банку Нiльсу Леннарту Крiстiану 

Андерссону та/або Першому Заступнику Голови Правлiння, та/або Заступнику Голови 

Правлiння, та/або iншим особам, що тимчасово виконують обов’язки Голови Правлiння, 

на визначення всiх умов, укладення та пiдписання вищевказаних правочинiв вiд iменi 

Банку без необхiдностi отримання будь-яких додаткових погоджень органiв управлiння 

Банку. 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

25.04.2016 25.04.2016 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ АФ "ПКФ Аудит-

фiнанси" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
34619277 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. О. Гончара, буд. 41, 

м. Київ, Україна, 01054 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 
3886 26.10.2006 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 
 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ АФ "ПКФ Аудит-

фiнанси" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
34619277 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. О. Гончара, буд. 41, 

м. Київ, Україна, 01054 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 
3886 26.10.2006 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

3886 3886 26.10.2006 21 

квiт. 2021 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

ЗВIТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Акцiонеру та Правлiнню ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»: 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ 

БАНК» (далi - «Банк»), що додається, яка включає звiт про фiнансовий стан Банку станом на 31 грудня 2016 року, звiт 

про прибутки i збитки, звiт про рух грошових коштiв та звiт про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився 

зазначеною датою, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть 

управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та 

достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий 

внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання 

фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть аудитора. 

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. 

Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв 



аудиту, а також з урахуванням вимог та рекомендацiй Нацiонального банку України щодо проведення аудиторських 

перевiрок банкiв України. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й 

виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстять суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв 

у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.  

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та 

достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а 

не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає 

також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених 

управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та 

вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.  

Висловлення думки: 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Банку на 31 грудня 

2016 p., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2016 4 3 

2 2015 5 5 

3 2014 2 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори 
 

X 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): На пiдставi ст. 49 Закону "Про акцiонернi товариства", п. 10.4.23 

Статуту, положення Закону та Статуту щодо порядку скликання та проведення 

загальних зборiв (в т.ч. щодо реєстрацiї акцiонерiв) не застосовувались. Рiшення 

єдиного акцiонера оформлене письмово, засвiдчене пiдписом(ами) 

уповноваженого(их) представника(iв) та печаткою.  

Так 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  
 

X 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): На пiдставi ст. 49 Закону "Про акцiонернi товариства", а також 

Статуту, положення Закону та Статуту щодо порядку скликання та проведення 

загальних зборiв (в т.ч. щодо реєстрацiї акцiонерiв) не застосовувались. Рiшення 

єдиного акцiонера оформлене письмово, засвiдчене пiдписом(ами) 

уповноваженого(их) представника(iв) та печаткою. 

Так 

 

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

 
Так Ні 



Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту X 
 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X 
 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Припинення здiйснення Банком депозитарної дiяльностi. Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 7 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 2 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 5 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) Немає. 

 

Не заповнюється.  

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?   

 

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

 
Так Ні 



Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  Протягом 2016 року комiтети у 

Наглядовiй радi не створювались 

Інші (запишіть)  Не заповнюється. 

 

Немає. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  Не заповнюється. 

 

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

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): Бездоганна дiлова репутацiя, професiйнi та управлiнськi 

здiбностi; - вiдсутнiсть будь-яких умисно невиконаних зобов'язань щодо оплати 

боргу будь-якому банку або iншiй фiзинiй чи юридичнiй особi, iншi вимоги, 

передбаченi чинним законодавством України. 

X 
 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 



Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

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

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  Немає. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 
ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Ні Ні Ні Так 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 



імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) 
 

X 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Немає. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Так Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Так Ні Так Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 



Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) Немає. 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  Змiн не було. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 
 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) Немає. 

 

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

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  
 

X 



За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  Немає. 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  X 
 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  X 
 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): Немає.  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 17.04.2013 ; яким органом управління прийнятий: 

Кодекс корпоративного управлiння Банку затверджено рiшенням єдиного акцiонера Банку 

вiд 17.04.2013р. №5.  



Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Шляхом розмiщення на веб-сайтi Банку Кодекс корпоративного управлiння оприлюднено.  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Положення Кодексу корпоративного управлiння Банку дотримано. 



ЗВІТ 

про фінансовий стан (Баланс) 

на 18.04.2017 (число, місяць, рік) 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

83362 67771 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 

України    

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток    

Кошти в інших банках 
   

Кредити та заборгованість клієнтів 
 

1198474 692073 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 
 

701381 250210 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 
   

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 
   

Інвестиційна нерухомість 
   

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток    

Відстрочений податковий актив 
 

551 
 

Гудвіл 
   

Основні засоби та нематеріальні активи 
 

2955 5486 

Інші фінансові активи 
 

5710 5188 

Інші активи 
 

4040 4047 

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: 
 

1996473 1024775 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 
 

560267 50240 

Кошти клієнтів 
 

982701 552857 

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 
 

266 8302 

Відстрочені податкові зобов'язання 
  

332 

Резерви за зобов’язаннями 
   

Інші фінансові зобов’язання 
 

16308 34402 



Інші зобов'язання 
 

4351 3944 

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: 
 

1563893 650077 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 
 

250000 250000 

Емісійні різниці 
   

Незареєстрований статутний капітал 
   

Інший додатковий капітал 
   

Резервні та інші фонди банку 
 

6235 2840 

Резерви переоцінки 
   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

176345 121858 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 
   

Неконтрольована частка 
   

Усього власного капіталу 
 

432580 374698 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

1996473 1024775 

Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

Обов’язковi резерви – один iз монетарних iнструментiв для регулювання обсягiв грошової маси в 

обiгу та управлiння грошово-кредитним ринком. Обов’язковому резервуванню пiдлягають усi 

залученi Банком кошти, за винятком коштiв, залучених вiд банкiв-резидентiв, мiжнародних 

фiнансових органiзацiй та коштiв, залучених на умовах субординованого боргу. Банки України 

формують обов’язковi резерви виходячи iз встановлених НБУ нормативiв обов’язкового 

резервування до зобов’язань щодо залучених банком коштiв. НБУ може встановлювати для рiзних 

видiв зобов’язань диференцiйованi нормативи залежно вiд: строку залучення коштiв 

(короткостроковi/довгостроковi); виду зобов’язань у розрiзi валют (нацiональна, iноземна, в т. ч. в 

банкiвських металах); суб’єктiв (юридичнi/фiзичнi особи, резиденти/ нерезиденти). 

Для всiх банкiв установлюється єдиний порядок визначення та формування обов’язкових резервiв. 

Залежно вiд стану грошово-кредитного ринку та прогнозу його подальшого розвитку НБУ 

приймає окремi рiшення щодо: звiтного перiоду резервування; нормативiв обов’язкових резервiв; 

складу об’єкта резервування; обсягу обов’язкових резервiв, який має щоденно на початок 

операцiйного дня зберiгатися на кореспондентському рахунку Банку в НБУ; порядку формування 

та зберiгання коштiв обов’язкових резервiв на окремому рахунку в НБУ. 

Банки мають забезпечити обсяг зберiгання обов’язкових резервiв на кореспондентському рахунку 

банку в НБУ не менше 40% вiд суми обов’язкових резервiв на початок кожного операцiйного дня. 

Станом на 31 грудня 2016 року сума обов’язкових резервiв, що має зберiгатись на своєму 

кореспондентському рахунку в склала 26 097 тисяч гривень (в 2015 роцi – 16 255 тисяч гривень). 

Протягом 2016 року Банк не порушував нормативiв обов’язкового резервування.  

Аналiз грошових коштiв та їх еквiвалентiв за географiчним принципом, валютами та процентними 

ставками наведений в Примiтцi 25. Iнформацiя про залишки по операцiях з пов’язаними 

сторонами наведена в Примiтцi 31. Грошовi еквiваленти, фактично забезпеченi цiнними паперами, 

придбанi за договорами репо, та цiннi папери, якi Банк може продати чи перезакласти вiдсутнi. 



Кредитна якiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, визначена на базi кредитного рейтингу, 

пiдтверджений у бюлетенi однiєї з провiдних свiтових рейтингових компанiй (Fitch IBCA, Standart 

& Poor’s, Moody’s): 

Для цiлей складання звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти включають 

такi статтi: 

Примiтка 7. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв  

За чотири квартали 2016 року та у 2015 роцi Банк надавав кредити виключно юридичним особам 

на поточнi потреби. Протягом 2015 та 1-4 кварталу 2016 року Банк не створював чи будь-яким 

чином змiнював резерви пiд заборгованiсть за кредитами. Станом за 31 грудня 2016 року резерви 

за кредитами вiдсутнi. Концентрацiя клiєнтського кредитного портфелю за галузями економiки 

станом за 31 грудня 2016 року є такою:  

Станом за 31 грудня 2016 року 7 позичальникiв Банку отримали кредити на загальну суму понад 

10 000 тисяч гривень кожний (всього кiлькiсть позичальникiв в кредитному портфелi станом за 31 

грудня 2016 року – 9). Ризик такої концентрацiї в кредитному портфелi банк зменшує за рахунок 

отримання у якостi забезпечення заборгованостi гарантiй банкiв, що мають кредитний рейтинг 

згiдно з мiжнародною шкалою не нижчий нiж «А-» (за даними Standard and Poor’s або аналогiчний 

рейтинг iнших провiдних свiтових рейтингових агентств). Найбiльша галузева концентрацiя 

спострерiгається за видом економiчної дiяльностi «Оптова торгiвля» (включаючє оптову торгiвлю 

сiльськогосподарською сировиною – 50% вiд загального обсягу кредитiв та оптову торгiвлю 

хiмiчними продуктами – 13%); переробна промисловiсть представлена пiдприємствами, що 

зайнятi в сферах важкого машинобудування, виробництва цементу, хiмiчної продукцiї та iншими.  

Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення станом на 31 грудня 2016 року:  

Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення станом на 31 грудня 2015 року: 

Банк переважно надає кредити за умови отримання безумовних та безвiдкличних гарантiй банкiв, 

що мають кредитний рейтинг згiдно з мiжнародною шкалою не нижчий нiж А- (за даними 

Standard and Poor’s або аналогiчний рейтинг iнших провiдних свiтових рейтингових агентств). 

Iншi види забезпечення є прийнятними за умови їх вiдповiдностi вимогам НБУ, але в будь-якому 

випадку провiдна увага придiляється фiнансовому стану позичальника.  

Банк вiдображає заставу в облiку за ринковою (справедливою) вартiстю. 

З метою опису процесу забезпечення виконання зобов’язань за кредитам банком було розроблено 

вiдповiдну Полiтику, яка встановлює вимоги до предмету застави для забезпечення виконання 

зобов’язань позичальника перед Банком, оцiнки та переоцiнки переданого в заставу майна, 

визначає неприйнятнi види застави, встановлює вимоги до страхування предмету застави, 

регламентує основнi принципи контролю за спiвпрацею з установами по оцiнцi вартостi майна. 

Аналiз кредитної якостi кредитiв станом на 31 грудня 2016 року:  

Банк не має прострочених та не знецiнених кредитiв станом на 31 грудня 2016 року. 

Банк подiляє кредити за категорiями якостi в залежностi вiд фiнансового стану боржника та стану 

виконання ним зобов’язань за договором у вiдповiдностi до вимог Нацiонального банку України 

та у вiдповiдностi до вимог Группи СЕБ. За класифiкацiєю Нацiонального банку Банк має кредити 

I (2%) та II (98%) категорiї якостi. За класифiкацiєю Групи СЕБ кредити юридичних осiб можуть 

бути класифiкованi за шкалою вiд 1 (найвища якiсть) до 16 (дефолт). 98% заборгованостi клiєнтiв 

банку має клас ризику 9 та вище, 2% класифiкованi як 12 клас ризику.  

Аналiз кредитної якостi кредитiв станом на 31 грудня 2015 року: 

Вплив вартостi застави на якiсть кредиту станом на 31 грудня 2016 року:  

Вплив вартостi застави на якiсть кредиту розглядається в розрiзi активiв, забезпечення за якими 

дорiвнює балансовiй вартостi активу чи перевищує її («активи з надлишковим забезпеченням») та 

активiв, забезпечення за якими менше балансової вартостi активу або вiдсутнє («активи з 

недостатнiм забезпеченням»). 

Вплив вартостi застави на якiсть кредиту станом на 31 грудня 2015 року:  

Окрiм застави, з метою захисту власних iнтересiв та контролю якостi кредитної угоди, Банк 

використовує встановлення додаткових умов у кредитних договорах – ковенант. Ковенанти 

подiляються на фiнансовi та юридичнi (загальнi). Фiнансовi ковенанти є iндикатором фiнансового 

стану позичальника i його здатностi виконувати прийнятi зобовязання. Загальнi ковенанти 



служать для захисту iнтересiв Банку вiд обставин, якi ведуть до збiльшення ризикiв кредитування 

та/або ставлять пiд загрозу своєчаснiсть погашення кредитних зобов’язань, але не можуть бути 

точно обрахованi в кiлькiсному вираженнi.  

Ковенанти завжди є суттєвими умовами договору, чiтко сформульованими та зрозумiлими для 

сторiн. Визначення порушення ковенанти посилається на об’єктивнi факти, що зазначенi в 

кредитному договорi. Порушення кожної з встановлених ковенант надає Банку право на 

застосування штрафних санкцiй, про що також чiтко зазначено у кредитному договорi. Структура 

ковенант та перiодичнiсть їх монiторингу встановлюється iндивiдуально для кожного 

позичальника пiд час прийняття рiшення про кредитування. 

Аналiз кредитiв та авансiв клiєнтам за процентними ставками поданий у Примiтцi 25. Iнформацiю 

про розрахункову справедливу вартiсть кожного класу кредитiв та авансiв клiєнтам подано у 

Примiтцi 29. Аналiз заборгованостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв за категорiями оцiнки 

подано у Примiтцi 30. Iнформацiя про залишки за операцiями з пов’язаними сторонами наведена в 

Примiтцi 31. 

Примiтка 8. Цiннi папери в портфелi банку на продаж  

Портфель цiнних паперiв на продаж (далi ЦП) сформовано з депозитних сертифiкатiв НБУ – один 

iз монетарних iнструментiв Нацiонального банку. Це борговi ЦП в без документарнiй формi з 

iменною iдентифiкацiєю власникiв системи кiлькiсного облiку СЕРТИФ, та свiдчать про 

розмiщення в НБУ коштiв Банку з пiдтвердженням його права на отримання внесеної суми та 

процентiв пiсля закiнчення встановленого строку. Розмiщення та розрахунки за депозитними 

сертифiкатами здiйснюються лише в безготiвковiй формi в нацiональнiй валютi України. Банк 

здiйснював розмiщення в основному на строк до 2 недiль та овернайт. 

Банк не формує резерв за ЦП, якi емiтованi центральними органами виконавчої влади та НБУ, а 

також за вкладеннями в акцiї (частки) бiрж, депозитарiїв, платiжних систем, бюро кредитних 

iсторiй. 

Перекласифiкацiя ЦП у портфелi Банку на продаж не проводилась у звiтному роцi. 

Нижче наведений аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 

cтаном на 31 грудня 2016 року 

Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж cтаном на 31 грудня 

2015 року 

Банк не передавав ЦП без припинення визнання у виглядi забезпечення за операцiями репо, та не 

має права на їх продаж та подальшу заставу за станом на кiнець звiтного перiоду.  

Аналiз ЦП за процентними ставками поданий у Примiтцi 25. Iнформацiю про розрахункову 

справедливу вартiсть ЦП подано у Примiтцi 29, аналiз за категорiями оцiнки наведено у Примiтцi 

30. 

Примiтка 9. Основнi засоби та нематерiальнi активи 

Основнi засоби та нематерiальнi активи станом на 31 грудня 2016 року 

Суми, що характеризують операцiї придбання, надходження, вибуття основних засобiв та 

нематерiальних активiв у 2016 та 2015 роках, зазначаються за первiсною вартiстю. Обмеження 

щодо володiння, користування, розпорядження основними засобами i нематерiальними активами 

вiдсутнi. Оформленi в заставу основнi засоби i нематерiальнi активи вiдсутнi. 

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощo), а також 

вилученi з експлуатацiї на продаж, вiдсутнi. 

Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 1 025 тисяч гривень станом 

на 31 грудня 2016 року. Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв протягом звiтного 

2016 року не проводилась. Збiльшення або зменшення власного капiталу, що виникає у результатi 

збиткiв вiд зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв, протягом звiтних 

2016 та 2015 рокiв не вiдбувалося.? 

Примiтка 10. Iншi фiнансовi активи 

Iншi фiнансовi активи складаються iз «Грошових коштiв з обмеженим правом використання» у 

сумi 5 710 тисяч гривень. Це строковий гарантiйний депозит у доларах США, розмiщений у 

одному з найбiльших банкiв України згiдно договору про пiдтримку членства Банку в 

Мiжнароднiй платiжнiй системi MasterCard International. Iншi фiнансовi активи включають 



нарахованi комiсiйнi доходи за наданими депозитарними послугами та iншими операцiями з 

цiнними паперами клiєнтiв у 2015 роцi, в зв’язку з припиненням депозитарної дiяльностi у 2016 

роцi – залишки за даною статтею вiдсутнi . 

Основними чинниками, якi Банк бере до уваги при тестуваннi iнших фiнансових активiв на 

зменшення корисностi та знецiнення, є її прострочений статус та клас контрагента. Банк не 

створював чи будь-яким чином змiнював резерви пiд знецiнення iнших фiнансових активiв. 

Станом на 31 грудня 2016 року резерви пiд знецiнення iнших фiнансових активiв вiдсутнi. 

Нижче поданий аналiз iнших фiнансових активiв за кредитною якiстю станом на 31 грудня 2016 

року: 

Аналiз iнших фiнансових активiв за кредитною якiстю станом на 31 грудня 2015 року наступний: 

Аналiз iнших фiнансових активiв за процентними ставками, географiчним принципом, валютами, 

строками погашення поданий у Примiтцi 25. Iнформацiю про розрахункову справедливу вартiсть 

кожного виду iнших фiнансових активiв подано у Примiтцi 29. Подання фiнансових iнструментiв 

за категорiями оцiнки розкрито у Примiтцi 30. Iнформацiя про залишки за операцiями з 

пов’язаними сторонами наведена в Примiтцi 31. 

Примiтка 11. Iншi активи  

Передоплата за послуги на 31 грудня 2016 року у сумi 3 709 тисяч гривень включає наступнi 

витрати майбутнiх перiодiв: пiдтримка та супроводження iнформацiйно-програмного забезпечення 

– 857 тисячi гривень, послуги за операцiйною орендою – 1 912 тисяч гривень, послуги центру 

обробки даних – 321 тисяча гривень, сервiснi послуги по обслуговуванню комп’ютерного 

обладнання – 66 тисяч гривень, послуги з добровiльного медичного страхування спiвробiтникiв 

Банку – 414 тисяч гривень, передплата на перiодичнi видання, членськi внески, iншi витрати – 139 

тисячi гривень. 

Iншi активи складаються iз запасiв матерiальних цiнностей у пiдзвiтних осiб, дебiторської 

заборгованостi за господарськими послугами, тощо. 

Передоплата за послуги на 31 грудня 2015 року у сумi 3 697 тисяч гривень включає наступнi 

витрати майбутнiх перiодiв: пiдтримка та супроводження iнформацiйно-програмного забезпечення 

– 909 тисяч гривень, послуги з добровiльного медичного страхування спiвробiтникiв Банку – 380 

тисяч гривень, послуги за операцiйною орендою – 2 205 тисяч гривень, передплата на перiодичнi 

видання, членськi внески, iншi витрати – 203 тисячi гривень. 

Затверджено до випуску та підписано       
 

18.04.2020 року   Голова правління Андерссон Н.Л.К. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Пророченко Л.П., тел. 354-26-17   Головний бухгалтер  Коваль Л.А. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 2016 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 
 

152153 139168 

Процентні витрати 
 

33948 18410 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
 

118175 120758 

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 
 

9616 11296 

Комісійні витрати 
 

625 739 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

862 2604 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 
   

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 

продаж    

Результат від операцій з іноземною валютою 
 

7923 11651 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

289 1324 

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 
   

Інші операційні доходи 
 

5 20 

Адміністративні та інші операційні витрати 
 

66586 62697 



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 
 

69659 84217 

Витрати на податок на прибуток 
 

11777 16404 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
 

57882 67813 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування    

Прибуток/(збиток) за рік 
 

57882 67813 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 
   

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
   

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями    

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями    

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 

сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток 

чи збиток 
   

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток після оподаткування    

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 
   

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових 

потоків    

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності    

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
   

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями    

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників  



Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями    

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 

сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи 

збиток 
   

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування    

Інший сукупний дохід після оподаткування 
   

Усього сукупного доходу за рік 
   

Прибуток (збиток), що належить: 
 

власникам банку 
   

неконтрольованій частці 
   

Усього сукупного доходу, що належить: 
 

власникам банку 
   

неконтрольованій частці 
   

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію    

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію    

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку:  

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

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію за рік    

 

Примiтка 18. Процентнi доходи та витрати Стаття «Борговi цiннi папери в портфелi банку на 

продаж» за 2016 та 2015 роки включає процентнi доходи за депозитними сертифiкатами, що 

емiтованi НБУ. Iнформацiю про процентнi доходи та витрати за операцiями з пов’язаними 

сторонами подано у Примiтцi 31. Примiтка 19. Комiсiйнi доходи та витрати Iнформацiю про 

комiсiйнi доходи та витрати по операцiях з пов’язаними сторонами наведено в Примiтцi 31. 

Примiтка 20. Iншi операцiйнi доходи Стаття «Iншi операцiйнi доходи» включає доходи, що 

компенсують понесенi витрати за нотарiальними послугами, перекладу, оплати за внесення 

змiн до запису про реєстрацiю застави рухомого майна, здiйснених для клiєнтiв, тощо. 

Примiтка 21. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Стаття «Iншi» включає 

адмiнiстративнi витрати: членськi внески – 160 тис. грн., консультацiйнi, нотарiльнi – 428 

тис. грн., iншi господарськi, тощо – 264 тис. грн. Iнформацiю про адмiнiстративнi та iншi 

операцiйнi витрати по операцiях з пов’язаними сторонами наведено в Примiтцi 31. Примiтка 

22. Витрати на податок на прибуток Ставка податку на прибуток, що застосовується до 

доходiв Банку, складає 18% (у 2015 роцi – 18%), очiкуваних та фактичних податкових витрат 

наведено нижче: Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового 



прибутку (збитку) Об’єкт оподаткування розраховується на пiдставi даних бухгалтерського 

облiку шляхом коригування фiнансового результату до оподаткування, визначеного у 

фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ. До витрат, якi не включаються до суми витрат 

з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку 

вiдносяться: фiнансова амортизацiя; сума залишкової вартостi об’єкта основних засобiв або 

нематерiальних активiв, у разi лiквiдацiї або продажу такого об’єкта згiдно вимог 

Податкового Кодексу України (далi ПКУ). До витрат, якi включаються до суми витрат з 

метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському облiку 

вiдносяться: амортизацiя згiдно вимог ПКУ, резерви (забезпечення). Фiнансовий результат до 

оподаткування збiльшується на суму витрат на формування резерву сумнiвних боргiв 

вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку на перевищення розмiру 

резерву станом на кiнець податкового (звiтного) перiоду, над лiмiтом, який визначається 

згiдно прикiнцевих положень ПКУ. З метою покращення умов ведення бiзнесу в Українi, 

збiльшення бюджетних надходжень, оптимiзацiї державних видаткiв (прийняття бюджету 

України на 2016 рiк) було внесено змiни до ПКУ 24 грудня 2015 року. З 1 сiчня 2016 року 

ставка податку на прибуток залишилась без змiн – 18%, єдиний соцiальний внесок, що 

сплачується роботодавцем зменшено до 22%, встановлено податок на доходи фiзичних осiб у 

розмiрi 18%. Змiнами до ПКУ вiдмiнено щомiсячнi авансовi внески з податку на прибуток, 

якi застосовувались в 2015 роцi та введено щоквартальне декларування податку на прибуток. 

Податковими (звiтними) перiодами для податку на прибуток пiдприємств, є календарнi: 

квартал, пiврiччя, три квартали, рiк. Податкова декларацiя розраховується наростаючим 

пiдсумком та додатково платниками податку сплачується до 31 грудня 2016 року авансовий 

внесок у розмiрi 2/9 податку на прибуток, нарахований у податковiй звiтностi за три квартали 

2016 року. Протягом звiтного 2015 року податок на прибуток сплачувався шляхом авансового 

внеску у розмiрi не менше 1/12 суми податку, розрахованого на основi рiчної декларацiї з 

податку на прибуток за 2014 податковий рiк. Вiдстрочений податок на прибуток 

розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно перенесених податкових збиткiв 

та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їх 

балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi, МСБО 12 «Податки на прибуток». 

Податковi наслiдки, пов’язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених 

податкових зобов’язань за 2016 рiк Податковi наслiдки, пов’язанi з визнанням вiдстрочених 

податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань за 2015 рiк 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

18.04.2017 року   Голова правління Андерссон Н.Л.К. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Пророченко Л.П., 354-26-17   
Головний 

бухгалтер  
Коваль Л.А. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 



Звіт 

про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2016 рік 

 

Найменування 

статті 
Примітки 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутний 

капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатковий 

капітал 

незареєстрований 

статутний 

капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцінки 

нерозподілений 

прибуток 

додаткові 

статті 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11 

Залишок на 

кінець періоду, 

що передує 

попередньому 

періоду (до 

перерахунку) 

           

Вплив змін 

облікової 

політики, 

виправлення 

помилок та вплив 

переходу на нові 

та/або 

переглянуті 

стандарти і 

тлумачення 

           

Скоригований 

залишок на 

початок 

попереднього 

періоду 

 
250000 

  
1302 

 
55583 

 
306885 

 
306885 

Усього сукупного 

доходу:  

прибуток/(збиток) 

за рік       
67813 

 
67813 

 
67813 

інший сукупний 

дохід            

Амортизація 

резерву 

переоцінки 

основних засобів 

або реалізований 

результат 

           

Розподіл 

прибутку до 

резервних та 

інших фондів 

           

Незареєстрований 
           



статутний капітал 

Операції з 

акціонерами            

Емісія акцій: 
 

номінальна 

вартість            

емісійний дохід 
           

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 
 

купівля 
           

продаж 
           

анулювання 
           

Об'єднання 

компаній            

Дивіденди 
           

Залишок на 

кінець 

попереднього 

періоду 

 
250000 

  
2840 

 
121858 

 
374698 

 
374698 

Усього 

сукупного 

доходу: 
 

прибуток/(збиток) 

за рік       
57882 

 
57882 

 
57882 

інший сукупний 

дохід            

Амортизація 

резерву 

переоцінки 

основних засобів 

або реалізований 

результат 

           

Розподіл 

прибутку до 

резервних та 

інших фондів 

           

Незареєстрований 

статутний капітал            

Операції з 

акціонерами            

Емісія акцій: 
 

номінальна 

вартість            

емісійний дохід 
           



Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 
 

купівля 
           

продаж 
           

анулювання 
           

Об'єднання 

компаній            

Дивіденди 
           

Додаткові статті – 

опис статей та 

вміст показників 
 

Додаткові статті – 

усього за 

додатковими 

статтями 

           

Залишок на 

кінець звітного 

періоду 
 

250000 
  

6235 
 

176345 
 

432580 
 

432580 

 

Номiнальний зареєстрований випущений акцiонерний капiтал Банку складає 250 000 тисяч 

гривень (2015 рiк – 250 000 тисяч гривень).  

Станом на 31 грудня 2016 року усi простi акцiї були повнiстю оплаченi та зареєстрованi. Всi 

простi акцiї мають номiнальну вартiсть 1 000 гривень за акцiю (на 31 грудня 2015 року – 1 

000 гривень за акцiю), рiвнi права i один голос при голосуваннi. 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

18.04.2020 року   Голова правління Андерссон Н.Л.К. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Пророченко Л.П., 354-26-17   
Головний 

бухгалтер  
Коваль Л.А. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 



ЗВІТ 

про рух грошових коштів за прямим методом 

за 2016 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процентні доходи, що отримані 
   

Процентні витрати, що сплачені 
   

Комісійні доходи, що отримані 
   

Комісійні витрати, що сплачені 
   

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
   

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
   

Результат операцій з іноземною валютою 
   

Інші отримані операційні доходи 
   

Виплати на утримання персоналу, сплачені 
   

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 
   

Податок на прибуток, сплачений 
   

Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях    

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
   

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України    

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 
   

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
   

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 
   

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості 

клієнтів    

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 
   

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
   

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
   

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
   

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком    

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
   



Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань    

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 

операційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
   

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку 

на продаж    

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
   

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення    

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів    

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів    

Придбання асоційованих компаній 
   

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
   

Придбання інвестиційної нерухомості 
   

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
   

Придбання основних засобів 
   

Надходження від реалізації основних засобів 
   

Придбання нематеріальних активів 
   

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
   

Дивіденди, що отримані 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
   

Емісія привілейованих акцій 
   

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
   

Викуп власних акцій 
   

Продаж власних акцій 
   

Отримання субординованого боргу 
   

Погашення субординованого боргу 
   

Отримання інших залучених коштів 
   

Повернення інших залучених коштів 
   

Додаткові внески в дочірню компанію 
   

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
   



Дивіденди, що виплачені 
   

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності    

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти    

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів    

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
   

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
   

Прямий метод для складання Звiту про рух грошових коштiв Банком не використовується. 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

18.04.2017 року   Голова правління Андерссон Н.Л.К. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Пророченко Л.П., 354-26-17   
Головний 

бухгалтер  
Коваль Л.А. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

 

 



 

ЗВІТ 

про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 2016 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

69659 84217 

Коригування: 
   

Знос та амортизація 
 

2946 2985 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 

активів    

Амортизація дисконту/(премії) 
 

9 2 

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) 
 

1151 761 

Нараховані витрати 
 

1039 1688 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
   

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності 
   

Інший рух коштів, що не є грошовим 
 

967 503 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 
 

73451 84252 

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  
506401 482437 

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів 
 

670 80 

Чисте зменшення (збільшення) інших активів 
 

7 3228 



Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

509652 730559 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

429333 330214 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком    

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
   

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань  
18260 123117 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
 

407 951 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності до сплати податку на прибуток  
487519 40870 

Податок на прибуток, що сплачений 
 

21218 8247 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності  
466301 32623 

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 
 

228 148 

Надходження від реалізації основних засобів 
  

1 

Придбання нематеріальних активів 
 

192 352 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
  

7 

Дивіденди, що отримані 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності  
421 492 

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  
289 1324 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
465591 30807 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
 

317771 286964 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
 

783362 317771 

Банком для складання Звiту про рух грошових коштiв використовується непрямий метод. 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

18.04.2017 року   Голова правління Андерссон Н.Л.К. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Пророченко Л.П., 354-26-17   
Головний 

бухгалтер  
Коваль Л.А. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 



Примітки 

до звіту 

за 2016 рік 

 

№ з/п Текст примітки 

1 Iнформацiя про Банк 

2 Економiчне середовище, в умовах якого Банк здiйснює свою дiяльнiсть. 

3 Основи подання фiнансової звiтностi 

4 Принципи облiкової полiтики 

5 Новi та переглянутi стандарти, якi не набрали чинностi 

6 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

7 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

8 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 

9 Основнi засоби та нематерiальнi активи 

10 Iншi фiнансовi активи 

11 Iншi активи 

12 Кошти банкiв 

13 Кошти клiєнтiв 

14 Iншi фiнансовi зобов'язання 

15 Iншi зобов'язання 

16 Статутний капiтал 

17 Аналiз строкiв погашення активiв та зобов'язань 

18 Процентнi доходи та витрати 

19 Комiсiйнi доходи та витрати 

20 Iншi операцiйнi доходи 

21 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 

22 Витрати на податок на прибуток 

23 Прибуток/(збиток) на одну просту акцiю 

24 Операцiйнi сегменти 

25 Управлiння фiнансовими ризиками 

26 Управлiння капiталом 

27 Потенцiйнi зобов'язання банку 

28 Похiднi фiнансовi iнструменти 

29 Оцiнка справедливої вартостi 

30 Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки 

31 Операцiї з пов'язаними особами 



32 Подiї пiсля дати балансу 

 


